Krzepice 25.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia posłuży do uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach PROW 2014-2020.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, montaż i uruchomienie ,,Systemu odzysku ciepła”:
1. Rekuperator wraz z instalacją odzyskującą ciepło.
a. jednostką zewnętrzną o wydajności chłodzenia min 7,1 kW oraz grzania min 8,5kW,
przepływ powietrza min 3200m sześciennych / h, zakres temperatury pracy :
chłodzenie min – 15 stopni C do 43 stopni C grzania min -20 stopni C do 24 stopni C
b. jednostką wewnętrzną z chłodnicą freonową z min liczbą sekcji 5 , mocy min 4,5 kW,
prędkość napływu powietrza min 1,80 m/s
2. Płytowy wymiennik ciepła min 15kW, przepływ objętościowy min 0,26 kg/s do max 9 kg/s
3. Grawitacyjny Wymienniki Ciepła – krzyżowy , prędkość powietrza min.1,34ms, odzysk mocy
min 7,07 kW, kondensat min 3,58l/h
4. Wentylator ssący- sprawność min 77%, częstotliwość pracy min 50,27Hz, SFP min 0,90
kW/m3s
4. Wentylator wyrzutu – sprawność min 77% częstotliwość pracy min 45,00 Hz , SFP min 80
kW/m3s
5. Urządzenie jonizująco- oczyszczające: filtr jonizujący, fi 200 tryb działania ciągły
6. Czujniki dwutlenku węgla i wilgotności
Kryteria oceny oferty:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- najniższa cena: 80%,
- okres gwarancji: 20%.
2. Sposób przyznawania punktacji:
Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty będzie następował poprzez przyznawanie punktów
od 0 do 100.
Liczba punktów dla kryterium najniższej ceny to: 80x(cena najniższa/cena oferty badanej).
Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji to: 20x(okres gwarancji z oferty badanej w
miesiącach/najdłuższy okresu gwarancji w miesiącach).
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Oferty podlegające wykluczeniu:
Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
Oferta została złożona po terminie.
Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie
się wzajemne powiązania między składającymi zapytanie ofertowe lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego zapytanie

ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu podmiotu składającego zapytanie ofertowe
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a
oferentem, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,
e. Pozostawaniu z wystawcą oferty w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić wątpliwość co do bezstronności tych osób.
Termin składania ofert:
7. Oferta złożona w ciągu 7 dni (liczy się data wpływu oferty do składającego zapytanie
ofertowe).
Planowany termin realizacji zamówienia:
8. Planowany termin realizacji zamówienia to 30.12.2017 roku.
Forma dostarczenia oferty:
9. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: pbuchlinski@sigmapak.pl
Wymagane elementy oferty:
10. Oferta powinna zawierać co najmniej:
a. Dane identyfikacyjne oferenta, jego nazwa, adres oraz NIP,
b. Opis przedmiotu oferty zgodnie z określonymi parametrami w zapytaniu ofertowym,
c. Wartość oferty w kwocie netto oraz brutto, dopuszcza się oferty zawierające kwotę
w walucie innej niż złoty, zostanie ona przeliczona na złoty po średnim kursie
Narodowego Banku Polskiego z dnia zakończenia naboru ofert.
d. Okres gwarancji,
e. Termin ważności oferty,
f. Warunki i termin płatności,
g. Podpis oferenta,
h. Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego,
i. Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego
j. Oświadczeni o posiadaniu doświadczenia w zakresie dostaw/wykonania urządzeń
będących przedmiotem zapytania ofertowego,
k. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wielowariantowych.
12. Zmiana umowy: zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w
terminach określonych w umowie; 2a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 3a) powstania rozbieżności lub niejasności
w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony. Nie jest możliwe dokonywanie
zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku
do zobowiązania zawartego w ofercie.
13. W postępowaniu ofertowym mogą brać udział potencjalni oferenci, którzy spełniają
wszystkie warunki wymienione poniżej: a) Uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności
lub czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (na podstawie oświadczenia Oferenta zamieszonym
w załączniku do zapytania) b) Potencjał techniczny Oferent musi posiadać niezbędny
potencjał techniczny do realizacji niniejszego zamówienia (na podstawie oświadczenia
Oferenta zamieszonym w załączniku do zapytania) c) Osoby zdolne do wykonania
zamówienia Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia (na
podstawie oświadczenia Oferenta zamieszonym w załączniku do zapytania) d) Sytuacja
ekonomiczna i finansowa Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia (na podstawie oświadczenia
Oferenta zamieszonym w załączniku do zapytania) e) Wiedza i doświadczenie: Oferent musi
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień (na
podstawie oświadczenia Oferenta)
14. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zapytania ofertowego do Państwa
dyspozycji pozostaje:
Piotr Buchliński, pbuchlinski@sigmapak.pl, tel 661451789
15. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
oraz nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony składającego zapytania ofertowe.
16. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega, że jeżeli cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji, może zaprosić oferenta do
negocjacji warunków inwestycji.
17. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
ofertowego w całości lub jego części.
18. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość zmiany i odwołania zapytania
ofertowego przed wyznaczonym terminem składania ofert.
19. Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez
rozstrzygnięcia.
20. Oferty nie spełniające warunków określonych w punktach od 1 do 6 oraz od 9 do 18 zostaną
odrzucone

Dokumenty dodatkowe:
Załącznik nr 1 do oferty

