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Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26 września 2017 r.
na zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
1) Kabina lakiernicza (sztuk: 1),
2) Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1).
I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Termin składania ofert:
do dnia 27.10.2017 do godziny 9.00.
Nazwa Zamawiającego:
Cynkomet Sp. z o.o.
Adres:
ul. Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka
Numer telefonu:
+48 85 7102023
E-mail:
mwasiluk@cynkomet.pl , jpuchnarewicz@cynkomet.pl,
NIP:
966-16-73-742
Tytuł projektu:
„Utworzenie
Centrum
Cynkomet Sp. z o.o.".

Badawczo-Rozwojowego

Technologii

Rolniczych

Numer projektu:
POIR.02.01.00- 00-0085/15

II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1.

2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą albo
przesyłką kurierską pod adres: CYNKOMET Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7
(Sekretariat), 16-020 Czarna Białostocka. Za termin złożenia oferty
przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego w miejsce
wskazane jak wyżej.
Termin składania ofert upływa dnia 27.10.2017 r. o godz.9.00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty,
tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu
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otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich
nienaruszalność.
5. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie,
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6. Koperta/opakowanie
zawierające
ofertę
winna
być
zaadresowane
na Zamawiającego, tj. pod adres:
CYNKOMET Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Białostocka
oraz posiadać oznaczenie:
„Zapytanie Ofertowe nr 08/2017 z dnia 26.09.2017 – OFERTA; odczytać
dnia 27.10.2017. o godz. 10.00.”
7.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (tj. potraktowanie oferty
jako zwykłej korespondencji, nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert
w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym lub przedwczesne/przypadkowe
otwarcie ofert) ponosi Oferent.
8. Oferty należy składać w Siedzibie zamawiającego (Sekretariat)
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
III. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
1. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
2. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty jest skuteczne tylko wówczas, gdy została
dokonana przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert,
3. W przypadku zmiany oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie
pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów,
Dostawca winien te dokumenty złożyć. Powiadomienie o zmianie oferty winno być
przygotowane, opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta wraz z podaną nazwą i adresem Dostawcy, z dodatkowym
dopiskiem: „ZMIANA".
4. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę
swą wycofuje. Powiadomienie o wycofaniu oferty winno być przygotowane,
opakowane (w zaklejonej kopercie) i zaadresowane w ten sam sposób co oferta
wraz z podaną nazwą Dostawcy, z dodatkowym dopiskiem: „WYCOFANE”.
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IV. DATA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 27.10.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego: ul. Fabryczna 7, 16-020 Czarna Białostocka, w Sali
Konferencyjnej.
2. Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Dostawcy.
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, stronie internetowej
Zamawiającego: www.cynkomet.pl zakładka Zapytania ofertowe/Zapytanie
ofertowe nr 08/2017, zostanie przesłana drogą elektroniczną oraz listownie
Dostawcom, którzy złożyli oferty.
4. Otwarcie ofert jest jawne, Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy Oferentów, ich adresy oraz
informacje dotyczące kryteriów podanych w Ofertach.
6. W przypadku, gdy Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający
na jego wniosek prześle mu informacje, o których mowa powyżej.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznie ustalonego terminu
składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie
ustalonego terminu składania ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Oferentów o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.
2.
3.
4.

Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub
złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Dostawcę.
Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w Zapytaniu Ofertowym.
Formularz Oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez
Oferenta w treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem Ofertowym.
Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub
w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej
pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Dopuszcza się używanie w ofercie oraz
innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11
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ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999,
z późn. zm.).
5. Formularz Oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
winne być złożone w formie oryginału. Pozostałe dokumenty składające się
na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.
6. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej
stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem”. Poświadczenie za zgodność
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu, gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania
powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta. Podpis powinien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz
z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa
wynika, iż do reprezentowania Dostawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub
więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby.
9. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Dostawcy
oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego
odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty,
Oferent zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo, które
w swej treści jednoznacznie wskazywać będzie uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia
pełnomocnictwa winna być poświadczona notarialnie).
10. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez Oferenta. Wszystkie zmiany w treści oferty,
a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez
Oferenta.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.

VII. OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych ogłoszenia:
Mirosław Wasiluk, e-mail: mwasiluk@cynkomet.pl, tel.: 607-114-060
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Osoba do kontaktu w sprawach formalnych ogłoszenia:
Joanna Puchnarewicz, e-mail: jpuchnarewicz@cynkomet.pl, tel.: 797-993-049
VIII. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem,
w tym:
Zadanie I: Kabina lakiernicza (sztuk: 1),
Zadanie II: Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1).
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu „Utworzenie Centrum BadawczoRozwojowego Technologii Rolniczych Cynkomet Sp. z o.o.” nr Umowy POIR.02.01.00- 000085/15, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
Kategoria ogłoszenia:
Dostawa
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Podlaskie, Powiat: Białystok, Gmina: Białystok, Miejscowość: Czarna
Białostocka 16-020, ul. Fabryczna 7
IX. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:
Ogłoszenie w celu wybrania Dostawcy nowych środków trwałych wraz
z montażem. Zamówienie planowane jest w ramach Projektu Nr: POIR.02.01.0000-0085/15 pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczych
Cynkomet Sp. z o.o.”., współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych środków trwałych wraz z montażem, w tym:
Zadanie I: Kabina lakiernicza (sztuk: 1),
Zadanie II: Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1).
Poniżej szczegółowa charakterystyka Zadania I i Zadania II
ZADANIE I
Kabina lakiernicza (sztuk 1)

Kod CPV i nazwa:
CPV 42924300-2 Urządzenia natryskowe
CPV 38810000-6 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
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Opis szczegółowy:
1. Kabina lakiernicza przewidziana jest jako obiekt wewnętrzny.
2. Wymiary kabiny: Lmin=15 x Bmin=5 x Hmin=5 m.
3. Kabina przelotowa. Transport elementów do kabiny odbywać się będzie na dwóch
wózkach transportowych o nośności 2 tony każdy po torowisku (wykonanym
z szyn S49, wysokość szyny – 149 mm, szerokość stopki – 125 mm, szerokość
główki – 70 mm, rozstaw pomiędzy szynami – 1505 mm. System transportowy po
stronie zamawiającego.
4. Budowa kabiny lakierniczej:
 kabina dwuczęściowa:
- strefa lakiernicza półotwarta o długości 9 m, z bocznym odciągiem powietrza od strony
ściany hali i górnym plenum nawiewowym, drugi bok po przeciwnej stronie strefy
lakierniczej otwarty, stanowiący dostęp transportowy zamykany kotarami przesuwnymi
z oknami (pasem przezroczystym) umożliwiającymi obserwację strefy wewnątrz,
- strefa suszenia przelotowa zamknięta o długości 6 m oddzielona od strefy lakierniczej
bramą rolowaną lub żaluzjową, z bocznym odciągiem powietrza od strony ściany hali
i górnym nawiewem,
 wjazd i wyjazd z kabiny – kotary (kurtyny) przesuwne, od strony wjazdu –
deflektor powietrza,
 obie strefy kabiny z niezależnymi układami nawiewowo-wentylacyjnymi,
 kabina lakiernicza – wydajność układu wentylacyjnego – 48600 m³/h (0,3
m/s), spręż dla układu wywiewnego – 1300 Pa z silnikiem 22-24 kW, spręż dla
układu nawiewnego –580 Pa z silnikiem 10-12 kW; ogrzewanie gazowe
z palnikiem bezpośrednim o mocy min. 420 kW;
 kabina suszarnicza z bramami o wymiarach ok. 4x4 m, wydajność układu
wentylacyjnego recyrkulacyjnego 20000 m³/h, spręż 400 Pa z silnikiem 4-4,5
kW, wydajność układu wywiewnego 5000 m³/h; spręż 300 Pa z silnikiem do 1
kW; ogrzewanie gazowe z palnikiem bezpośrednim o mocy 105-115 kW;
 wymagane oświetlenie kabiny zgodne z przepisami i normami,
 posadowienie kabiny – na posadzce bez wykonywania prac budowlanych
ingerujących w posadzkę,
 ogrzewanie niezależne obu stref – gaz LNG.
5. Wentylacja wywiewna wyposażona w filtry z węgla aktywnego (presostaty
kontrolujące zanieczyszczenie filtrów) oraz 4 ekstraktory obniżające emisję LZO
o min. 75%.
6. Poziom hałasu – poniżej 80 dB.
7. Posadowienie kabiny wewnątrz hali zgodnie z projektem wykonawczym:
http://www.cynkomet.pl – zakładka: Zapytania ofertowe / Zapytanie ofertowe
nr 01/2017 / Dokumentacja wykonawcza w pdf / architektura: Rzut parteru 200 –
rys. A02.
8. Oferta winna zawierać zestawienie danych technicznych oferowanych maszyn.
ZADANIE II
Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1)

Kod CPV i nazwa:
Kod: CPV 44611000-6 „Zbiorniki”
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Opis szczegółowy:
1. Wanna malarska przewidziana jest jako obiekt wewnętrzny.
2. Wannę należy wykonać zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną (Załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego).
3. Wanna zanurzeniowa jest zbudowana z korpusu wanny wykonanego z blachy
stalowej o grubości 6 mm oraz pokrywy i barierek ochronnych.
4. System wentylacji zamontowany z jednej (dłuższej) strony wanny. Przyłączenie
wentylacji ssącej od wanny do istniejącej instalacji wentylacyjnej w gestii
zamawiającego.
5. Posadowienie wanny wewnątrz hali, sposób odciągu gazów oraz system
wentylacyjny zgodnie z projektem wykonawczym: http://www.cynkomet.pl –
zakładka: Zapytania ofertowe / Zapytanie ofertowe nr 01/2017 / Dokumentacja
wykonawcza w pdf / sanitarne / wentylacja aneks wanna: rys. S1 - Rzut parteru;
rys. S4 – Przekrój A-A oraz architektura: Rzut parteru 200 – rys. A02.
Dodatkowe warunki:
1. Oferowane w zadaniach I i II środki trwałe muszą spełniać wszelkie wymagania
polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i być
oznaczone znakiem CE.
2. System ochrony strefy pracy musi odpowiadać aktualnie obowiązującym
w Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom w zakresie bhp.
3. Wymagana dokumentacja (obowiązującym językiem jest język polski):

dokumentacja techniczno-ruchowa zawierająca instrukcję obsługi, eksploatacji,
konserwacji i napraw,

karty gwarancyjne,

deklaracje zgodności,

atesty i certyfikaty CE.
4. Oferta musi obejmować dostawę oraz montaż urządzeń przeznaczonych do hali
CBR (w Czarnej Białostockiej, ul. Fabryczna 7); nadzór nad rozładunkiem maszyn
w miejscu zainstalowania w Czarnej Białostockiej; rozruch technologiczny
(zakończony podpisaniem protokołu odbioru) wraz z przeszkoleniem personelu
obsługującego i nadzorującego pracę urządzeń.
5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z zapytania jak również w nim nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez Dostawcę działalności.
6. Dostawca w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy dostarczy zamawiającemu
dokumentację techniczną związaną z wykonaniem mocowania , a w przeciągu
kolejnych 7 dni elementy stalowe (kotwy, szablony, itp.) niezbędne
do zamocowania w wykonywanych fundamentach.
7. Po stronie zamawiającego:
 wykonanie mocowań do podwieszenia plenum nawiewowego kabiny lakierniczej,
 wykonanie otworów do wyprowadzenia czerpni, wyrzutni i komina spalin,
 zapewnienie drogi dojazdowej do miejsca prowadzenia prac,
 doprowadzenie zasilania elektrycznego i gazowego,
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 rozładunek maszyn pod nadzorem dostawcy
8. Wszelkie wymagane serwisy/przeglądy
przeprowadzane na koszt Sprzedawcy.

w

okresie

gwarancji

będą

Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego użyte są znaki towarowe, nazwy własne,
patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,
pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone
w dokumentacji. Dostawca który powołuje się na rozwiązania równoważne
do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.
X. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA


termin dostawy i montażu Zadania I oraz Zadania II: od dnia 31.03.2018r.
do 31.05.2018r. (szczegółowy harmonogram po uzgodnieniu z Zamawiającym)

XI. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na urządzenie powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.
XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności,
tj.
zamówienia
nie
mogą
być
udzielane
podmiotom
powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie
w przedmiotowym zakresie zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego
załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Wiedza i doświadczenie:
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli
Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie
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umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści
Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Potencjał techniczny:
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się
za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik
do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa
się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja
ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania
Ofertowego.

XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
DOSTAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych, stanowiące
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach
wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej,
podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta
zostanie uznana za odrzuconą.
XIV. DODATKOWE WARUNKI
1. Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu
Ofertowym.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni kalendarzowych. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca
terminu jej ważności.
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4. Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej
z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy
prawa.
XV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania
Ofertowego oraz przedstawioną ofertę
2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie
realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej
istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego
w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego,
3. Wprowadzanie zmian do Umowy z Dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne
jedynie w następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie
obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym
do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
b) z konieczności dostosowania warunków Umowy do postanowień Umowy
o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Rozwoju nr POIR.02.01.00-000085/15
c) zmiany umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość
wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów
i opóźnień.
d) zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa,
za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Każdorazowo zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej
akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą
w finansowaniu
projektu
(zgodnie
z
postanowieniami
Umowy
o dofinansowanie).
Wszelkie zmiany w umowie, która zostanie zawarta w wyniku postępowania,
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
XVI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
XVII. FORMA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI
Rozliczenie należności dla Dostawcy nastąpi w następujący sposób:
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1. Zadanie I: Kabina lakiernicza (sztuk: 1)





Zaliczka - 20% wartości netto Zamówienia powiększone o obowiązujący
podatek VAT – zapłata 14 dni po odpisaniu Umowy,
IIga płatność – 50% wartości netto Zamówienia powiększone o obowiązujący
podatek VAT – po uzgodnieniu z Zamawiającym przed datą dostawy
maszyny/urządzenia do siedziby Spółki CYNKOMET (Fabryczna 7, 16-020 Czarna
Białostocka)
Płatność końcowa – 30% wartości netto Zamówienia powiększone
o obowiązujący podatek VAT – 45 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej
przez Dostawcę faktury VAT na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez
Strony Umowy bez zastrzeżeń.

2. Zadanie II: Wanna zanurzeniowa (sztuk: 1)



Rozliczenie należności dla Dostawcy nastąpi na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Dostawcę na podstawie Protokołu odbioru podpisanego przez
Strony Umowy bez zastrzeżeń.
Należność wynikająca z faktury VAT, o której mowa powyżej, płatna będzie
w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty wykonania Przedmiotu Umowy,
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Należności o których mowa powyżej, płatne będą przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy
Za chwilę zapłaty Wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Faktura VAT (końcowa) wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub
bez Protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty.
Zamawiający i Dostawca mogą ustalić inne warunki płatności, za obopólną zgodą,
i zamieścić te warunki w umowie.
XVIII. OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi:
1. CENA NETTO
Waga kryterium: 77%.
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym
wzorem:
Pmin
An = ----------------Pn

x 100pkt.
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gdzie:
An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1
Pmin – cena netto najniższej oferty
Pn – cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez oferenta
n – numer oferty
Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent
zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert,
będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia
protokołu wyboru ofert.
Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,
przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
2. OKRES GWARANCJI
Waga kryterium: 9%.
Gn
Bn = ----------------Gmax

x 100pkt.

gdzie:
Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2
Gn – ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
Gmax – ilość miesięcy gwarancji z oferty z najdłuższą gwarancją
n – numer oferty
Uwaga: minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36
miesięcy.
Okres gwarancji jest
Protokołem odbioru.

liczony

od

daty

przekazania

urządzenia

Zamawiającemu

3. CZAS REAKCJI W PRZYPADKU AWARII - Czas stawienia się serwisu w miejscu
montażu maszyny tj. Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7 (w godzinach)
Waga kryterium: 8%.
Amin
Cn = ----------------An

x 100pkt.

gdzie:
Cn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 3
Amin – liczba godzin z oferty z najkrótszą reakcją serwisu
An – czas reakcji serwisu oferty rozpatrywanej w godzinach
n – numer oferty
Uwaga: max. czas stawienia się serwisu w miejscu montażu maszyny tj. Czarna
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Białostocka, ul. Fabryczna 7 - 48 godzin.
4. KRYTERIUM PROŚRODOWISKOWE – energochłonność
Waga kryterium: 3%
Emin
Dn = ----------------En

x 100pkt.

gdzie:
Dn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 4
Emin – łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych
w urządzeniu z oferty z najniższą łączną mocą odbiorników
En – łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych
w urządzeniu oferty rozpatrywanej
n – numer oferty
Łączna moc w kW odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu
powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Dostawca, którego oferowany produkt charakteryzować się będzie najniższą łączną mocą
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w urządzeniu, mierzoną w kW uzyska
maksymalną liczbę punktów.
5. ASPEKT NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Waga kryterium: 3%.
Dostawca zatrudnia na dzień sporządzenia oferty minimum 1 osobę niepełnosprawną,
która będzie brała udział w sposób bezpośredni lub pośredni w przygotowaniu urządzenia
zgodnego z ofertą:
TAK / NIE*
*właściwe skreślić
En = 1 (jeśli TAK) x 100 pkt
En = 0 (jeśli NIE)
gdzie:
En - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 5
n – numer oferty
Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:
Wo = An x 77%+ Bn x 9% + Cn x 8% + Dn x 3% + En x 3%
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gdzie:
Wo - wskaźnik oceny oferty
n – numer oferty
Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 pkt. skala oceny oferty.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę
punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Oferentów lub
więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów
przyznanych w kryterium nr 4 - KRYTERIUM PROŚRODOWISKOWE –
energochłonność, dotyczącym oddziaływania na środowisko i klimat.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu ofert(-y),
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym
postępowaniu.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje,
na własnej stronie internetowej: www.cynkomet.pl/Zapytania ofertowe/Zapytanie
ofertowe nr 08/2017, stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
prześle informacje mailowo oraz pocztą.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku,
gdyby Dostawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania
umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Dostawcą stało się niemożliwe z innych
przyczyn.
XIX. WYKLUCZENIA
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków
i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach.
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające
w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; - pełnieniu
funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
XX. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania
Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień.
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Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie
ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich
Dostawców, do których skierowano Zapytanie Ofertowe.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania
Ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym
przekazano Zapytanie Ofertowe, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Dostawcy(-ów), odrzuceniu
ofert(-y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Dostawców, którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informacje
na stronach: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
stronie internetowej Zamawiającego: www.cynkomet.pl zakładka Zapytania
ofertowe/Zapytanie ofertowe nr 08/2017 oraz prześle informację drogą
elektroniczną oraz listownie Dostawcom, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający określi termin i miejsce złożenia ww. dokumentów oraz termin
i miejsce podpisania umowy. Niedostarczenie tychże wymaganych dokumentów
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, iż zawarcie umowy
w sprawie zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy.
4. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisywaniu umowy winne przedstawić
Zamawiającemu dokumenty, potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny
odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, itp.).
XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę
o treści odpowiadającej złożonej ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Dostawcą, który złożył
najkorzystniejszą
ofertę
(z
uwzględnieniem
Kryteriów
wyboru
oferty),
z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić
treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść
ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert.
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia na każdym etapie do momentu podpisania umowy na realizację
zamówienia, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Dostawcom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego
z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Dostawcy zrzekają się
wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.
2.
3.
4.

Formularz Oferty
Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Dokumentacja konstrukcyjna wanny zanurzeniowej.
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