Projekt „Green Goods”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na podstawie umowy wsparcia w ramach programu Bridge Alfa
obejmującego Poddziałanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 - 2020

Warszawa, dnia 2019-02-15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/BA
I.

Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego – dygestorium.

II.

Zamawiający:

Nazwa
Adres
NIP
REGON
KRS
Numer naboru / umowy
Inne źródła finansowania

Green Goods Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg
5842761972
367814505
0000687395
Nie dotyczy
Umowa wsparcia w ramach programu Bridge Alfa zawarta z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

III. Składanie ofert:
Miejsce i sposób składania
ofert

Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu.
Oferty należy składać w terminie do dnia 22.02.2019r. do godz.
24:00:
- osobiście (w godzinach pracy, tj. 9 – 17), listownie lub za
pośrednictwem kuriera na adres:
Green Goods Invest Sp. z o. o. – laboratorium
ul. Ludwika Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
bądź
- drogą elektroniczną na adres: zamowienia@greengoods.pl
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do
Zamawiającego.
Kopertę z ofertą lub e-maila należy zaopatrzyć w tytuł: Oferta na
dostawę sprzętu laboratoryjnego – dygestorium
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Adres e-mail, na który należy
wysłać ofertę
Osoba do kontaktu w sprawie
ogłoszenia
Nr telefonu osoby
upoważnionej do kontaktu w
sprawie ogłoszenia

zamowienia@greengoods.pl
Marcin Marczak
+48 796 559 557

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
IV.1 Cel zamówienia
Pozyskanie sprzętu laboratoryjnego do realizacji prac B+R.

IV.2 Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z przeprowadzeniem przeszkolenia z zakresu
użytkowania dygestorium wraz z udzieleniem gwarancji na okres wskazany w ofercie.
1. Dostawa urządzenia o następujących parametrach / cechach / właściwościach:
Specyfikacja techniczna:
a) wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 1900x950x2500mm z możliwością odchylenia od
wskazanych wymiarów pożądanych o maksimum 10%
b) cała konstrukcja dygestorium wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych
c) ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym
podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający
aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu,
d) w blacie osadzony zlew ceramiczny o wymiarach około 280 x 80 mm - podklejony od spodu, krawędź
blatu w miejscu łączenia się ze zlewem glazurowana,
e) ściany boczne wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone polipropylenem,
f) ściany zewnętrzne wykonane są ze stali ocynkowanej (lub innego o lepszych właściwościach)
malowane proszkowo powłoką epoksydową-chemoodporną
g) podblatowa listwa armaturowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą
epoksydową-chemoodporną, wyposażona w przyłącza: 2x woda, oraz 2x gniazdo prądowe 230V (IP44)
h) wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem o właściwościach:
 średnia grubość powłoki: co najmniej 250 mikronów
 temperatura topnienia: co najmniej 180°C
 zapalność: samo gasnący
 twardość według Shore'a D dla 20C, 75 (lub większa)
 barwa: dowolna
i) sterowanie oświetleniem z panelu przedniego
j) oświetlenie komory oraz lampa wykonane w wersji IP44 znajdujące się poza obrębem komory
roboczej
k) w suficie klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia zgodnie z normą PN EN 14175
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l) dolna szafka umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej
do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, metalowa malowana
farbą proszkową chemoodporną z kuwetą z PCV lub materiału o lepszych właściwościach,
ł) kanał wentylacyjny w systemie podwójnej tylnej ściany wykonany z polipropylenu lub materiału o
lepszych właściwościach,
m) gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne, odprowadzenie ścieków
n) okno wykonane w ramie ze stali z systemem AFP– zapobiegającym przed niekontrolowanym
spadkiem okna
o) okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa
chemoodpornego
p) dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone w czujnik przepływu powietrza typu Q –
flow Advanced zapewniający:
 kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku
przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej
 alarm zbyt wysoko podniesionego okna
 wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m/s na cyfrowym wyświetlaczu LED
 kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych
 rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania
 funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu
akumulatorowi buforowemu
 zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania
w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania
 opcja sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,
 sterowanie oświetleniem dygestorium
 sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury
przez użytkownika czasu (minutnik)
 opcja sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia „timera” - zadanego czasu,
po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone
 opcja sterowania pracą wentylatora (wł./wył.)
q) Elektroniczny panel alarmowy dygestorium powinien posiadać następujące badania wykonane
przez akredytowane w tym zakresie laboratorium wzorcujące, które potwierdzają bezpieczną i
stabilną pracę sterowania i sygnalizacji alarmowej:
 Raport z badań odporności na wyładowania elektrostatyczne wg PN-EN 61000-4-2:2011 lub
równoważnej
 Raport z badań odporności na udary wg PN-EN 61000-4-5:2010 lub równoważnej
 Raport z badań odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o
częstotliwości radiowej wg PN-EN 61000-4-6:2014-04 lub równoważnej
 Raport z badań odporności na zapady i krótkie przerwy i zmiany napięcia wg PN-EN 61000-411:2007 lub równoważnej
 Raport z badań odporności pomiaru elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych wg
PN-EN 55016-2-1:2009+A1:2011+A2:2013-07 lub równoważnej
 Raport z badań odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości
radiowej wg PN-EN 61000-4-3:2007 lub równoważnej
Dopuszcza się dostawę urządzenia o lepszych parametrach niż wskazane w powyższej specyfikacji.
Cechy szczególne:
Dostarczane urządzenie:
a. Ma być nowe;
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b. Będzie dopuszczone do użytkowania na terenie UE i posiadać stosowne atesty
i certyfikaty,
c. Nie zostało / nie będzie sfinansowane z jakichkolwiek środków pomocowych
stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis, w tym dotacji
bezzwrotnych lub kredytów preferencyjnych,
d. Stanowić będzie własność Dostawcy i nie będzie obciążone prawami osób trzecich.
2. Wykonanie usługi montażu urządzenia
3. Przeprowadzenie uruchomienia urządzenia
4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu dostawy dla pracowników
Zamawiającego
5. Udzielenie gwarancji na okres wskazany w ofercie, nie krótszy niż 12 miesięcy od daty wykonania
przedmiotu zamówienia

IV.3 Kod CPV
Kod CPV: 39141500-7 - Szafy wyciągowe

IV.4 Dodatkowe przedmioty zamówienia
Zapewnienie serwisu w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym przez okres 5 lat od daty
wykonania przedmiotu zamówienia według parametrów wskazanych w ofercie.

IV.5 Harmonogram realizacji zamówienia
Według przedłożonej oferty. Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 tygodni
ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
Zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia postępowania.
Bieg terminu na realizację przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy na
dostawę, nie później jednak niż 7 dni od daty poinformowania oferentów o rozstrzygnięciu
postępowania.

IV.6 Miejsce dostawy / realizacji zamówienia
Green Goods Invest Sp. z o. o. – laboratorium
ul. Ludwika Waryńskiego 1
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00-645 Warszawa
(Budynek Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej)

IV.7 Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia
Nie dotyczy.

V.

Warunki udziału w postępowaniu

V.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
1) Oferent prowadzi działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej potwierdzoną wpisem do
odpowiedniego rejestru, zgodną z przedmiotem zamówienia

V.2 Wiedza i doświadczenie Oferenta:
1) W okresie 24 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty, Oferent wykonał przynajmniej 3
dostawy podobnego typu (udokumentowane fakturami, umowami lub protokołami odbiorów) za
kwotę jednorazową nie mniejszą niż 50% ceny ofertowej każda, przy czym za „podobny typ
urządzeń” uznaje się urządzenia pełniące tę samą funkcję, oraz ich rozmiar bądź wydajność nie
mniejszą niż 50% wymaganych parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

V.3 Potencjał techniczny:
1) Oferent zapewnia serwis gwarancyjny przedmiotu dostawy oraz usługę serwisu pogwarancyjnego
przez minimum 5 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia oraz stałą cenę serwisu
pogwarancyjnego obowiązującą w powyższym terminie bezpośrednio, lub pośrednio poprzez
autoryzowanego przedstawiciela, posiadającego siedzibę / oddział na terenie Polski
2) Maksymalny czas reakcji serwisu gwarancyjnego / pogwarancyjnego wynosi 40 godzin roboczych,
przy czym za godziny robocze uznaje się dni robocze obowiązujące na terenie RP obejmujące
ośmiogodzinny dzień pracy.

V.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Nie dotyczy.
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V.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
1) W przypadku wymagania zaliczek bądź przedpłat na jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia,
oferent:
a. jest w dobrej kondycji finansowo-ekonomicznej, przy czym dobra kondycja finansowoekonomiczna Oferenta oznacza, iż Oferent spełnia łącznie następujące warunki:
i. Suma przychodów z działalności operacyjnej w ciągu ostatnich zamkniętych 3 lat
obrotowych wynosi minimum 1 000 000 PLN, w tym w jednym z lat z w/w okresu
– minimum 500 000 PLN (lub równowartość tych kwot przeliczona wg średniego
kursu NBP z ostatniego dnia roboczego roku obrotowego);
ii. Minimum w jednym roku z ostatnich zamkniętych 3 lat obrotowych podmiot
osiągnął zysk netto;
iii. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat nie przewyższa 25 %
wysokości kapitału zarejestrowanego, w tym w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 10%
wysokości kapitału zarejestrowanego;
iv. W przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki
cywilnej, wysokość niepokrytych strat nie przewyższa 25 % wysokości jej kapitału
według ksiąg spółki w całym okresie działalności, w tym w tym w ciągu ostatnich
12 miesięcy – 10%;
oraz może udokumentować dane finansowe poprzez przedstawienie rocznych
deklaracji podatkowych bądź sprawozdań finansowych.
b. najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy
w postaci:
i. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
ii. poręczenia osoby fizycznej wraz z wekslem i deklaracją wekslową z poręczeniem
osoby trzeciej na kwotę nie mniejszą niż suma udzielonych zaliczek / wymaganych
przedpłat

V.6 Dodatkowe warunki:
1) Akceptacja kluczowych warunków umowy:

a. Cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega
zmianom.
b. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie wyłącznie
na bardziej korzystne dla Zamawiającego.
c. Kary umowne:
i. Za niewykonanie przedmiotu umowy, odstąpienie od realizacji umowy,
wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy, w szczególności wskutek
opóźnienia w harmonogramie przekraczające dwukrotność
deklarowanego terminu realizacji zamówienia – kara umowna w
wysokości 50% wartości zamówienia,
ii. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty
tydzień od daty zawarcia umowy: 5% wartości zamówienia,
iii. Za naruszenie warunków zadeklarowanego czasu reakcji serwisu: 1%
wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2) Wykonawca może złożyć w ramach postępowania wyłącznie jedną ofertę.
3) Oferty częściowe lub wariantowe nie są dopuszczalne.
4) Forma płatności
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5)
6)
7)
8)

Za wykonaną dostawę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie przelewu bankowego
obejmującego:
- Ewentualną zaliczkę wraz z zawarciem umowy (do 40% wartości zamówienia) [termin płatności
7 dni od daty doręczenia faktury]
- Ewentualną przedpłatę przed dostawą (nie więcej niż 80% wartości zamówienia łącznie z
udzieloną zaliczką) [termin płatności 7 dni od daty doręczenia faktury]
- Przelewu na podstawie faktury wystawionej po zawarciu protokołu odbioru końcowego (nie
mniej niż 20% wartości zamówienia) [termin płatności 14 dni od daty doręczenia faktury].
Niepodpisanie umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania
i poinformowania będzie równoznaczne z odstąpieniem od uczestnictwa w postępowaniu.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy, zażądać dokumentów potwierdzających
złożone oświadczenia.
W przypadku braku złożenia kompletnej oferty, bądź nieprzedstawienia uzupełnienia oferty w
wymaganym terminie nie dłuższym niż 3 dni, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

V.7 Warunki zmiany umowy:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących przypadkach:
a. w zakresie zmiany terminu płatności, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron
umowy,
b. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne
dla Zamawiającego,
c. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron

V.8 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1) Oferta
a. Oferta winna być złożona w formie pisemnej na formularzu (wg Załącznika Nr 1 do
niniejszego zapytania) i zawierać niezbędne elementy wskazane w tym formularzu.
Ofertę można również sporządzić na własnym formularzu, pod warunkiem zawarcia
wszystkich niezbędnych elementów wymaganych treścią zapytania i pozwalających na jej
ocenę.
b. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr telefonu),
 Numer (jeśli dotyczy), datę przygotowania i termin ważności oferty. Oferta musi być
ważna minimum przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert (data związania
ofertą),
 Zakres i szczegółowy opis oferowanego urządzenia z potwierdzeniem zgodności
wymagań z treścią opisu zawartego w zapytaniu,
 Cenę całkowitą netto za dostawę środka trwałego w PLN (zawierającą wszystkie
dodatkowe koszty włączając koszty dostawy, ubezpieczenia na czas dostawy,
montażu, uruchomienia i szkolenia oraz gwarancji),
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Informację, czy oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
Warunki i termin płatności,
Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń.
W przypadku konieczności dokonania uzupełnienia, sprostowania lub wyjaśnień do
oferty, na adres ten będzie kierowana korespondencja. Terminy na udzielenie
odpowiedzi będą liczone od dnia wysłania zawiadomienia na podany adres.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość działania poczty e-mail Oferenta.
 Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (podpis musi być czytelny lub opisany
pieczęciami imiennymi, umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę).
Dokument potwierdzający odpowiedni wpis do rejestru, pozwalający na określenie
kwalifikowaności Oferenta do uczestnictwa w przedmiotowym zamówieniu, o ile podmiot nie jest
wpisany do ewidencji prowadzonej przez odpowiednie organy na terenie RP, tj. CEIDG bądź KRS,
Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia (dokument własny),
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika nieujawnionego w dokumentach
rejestrowych – pełnomocnictwo zwykłe (nie wymaga się formy notarialnej),
Oświadczenia wskazane w formularzu oferty (o ile oferta nie jest składana na formularzu
stanowiącym załącznik do zapytania).






2)

3)
4)
5)

V.9 Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający ma prawo zlecić Dostawcy dostawę urządzeń/ komponentów dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego, przy czym maksymalna wartość zamówienia dodatkowego nie może
przekraczać 50% ceny ofertowej.

V.10 Wykluczenia
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo ani 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 wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) W postępowaniu nie mogą wziąć udziału Oferenci, w przypadku których doszło do rozwiązania
umowy zawartej z innym podmiotem (bez względu na formę rozwiązania) w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
3) Dodatkowo wyklucza się podmioty, które brały udział w przygotowaniach do wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że Oferent wykaże, iż jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłócił konkurencji.
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VI. Ocena oferty
VI.1 Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena oferty składa się z dwóch etapów:
ETAP 1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE
1. Złożenie kompletnej oferty w wymaganym terminie w sposób określony w zapytaniu
wskazany w części III.
2. Przedłożona oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w części IV.
3. Wykonawca spełnia warunki formalne określone w części V.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści oferty i oświadczeń złożonych w ofercie.
ETAP 2. KRYTERIA PUNKTOWE:
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne i dopuszczonych do drugiego etapu oceny,
Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1. cena: 70%
2. termin realizacji zamówienia: 15%
3. warunki obsługi (w tym okres gwarancji, cena serwisu pogwarancyjnego, czas reakcji serwisu
w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym): 13%
4. forma płatności: 2%

W odniesieniu do poszczególnych kryteriów punktowych, zostanie zastosowana
następująca punktacja:

1. Cena
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:

najniższa cena (netto) w ofertach
cena (netto) w badanej ofercie

* 70 punktów

Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej netto, na którą składają się wszystkie ceny
składowe związane z realizacją danej części przedmiotu postępowania.
Cena winna być podana w walucie krajowej (PLN).
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 70 punktów.

2. Termin realizacji zamówienia
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Najkrótszy termin realizacji zamówienia (w tygodniach) w ofertach
termin realizacji zamówienia (w tygodniach) w badanej ofercie

* 10 punktów

Dodatkowe 5 punktów uzyskają Ci oferenci, którzy zadeklarują termin realizacji zamówienia nie dłuższy
niż 4 tygodnie.
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Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty zawarcia umowy na dostawę, nie później
jednak niż 7 dni od daty poinformowania oferentów o rozstrzygnięciu postępowania.
Deklarowany termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć terminu maksymalnego wskazanego
w zapytaniu ofertowym.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 15 punktów.

3. Warunki obsługi (w tym okres gwarancji, cena serwisu pogwarancyjnego, czas reakcji
serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym)
Liczba punktów jest sumą kryteriów cząstkowych i zostanie obliczona wg wzoru:
3.1 Okres gwarancji:
Punkty z podkryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują okres nieodpłatnej gwarancji dłuższy
niż minimalny wymagany.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Zadeklarowany okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 12
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach we wszystkich ofertach – 12

* 6 punktów

- przy czym:
a) w przypadku gdy wszystkie oferty będą przewidywać 24 miesięczny okres gwarancji – wszystkie
uzyskają po 5 punktów,
b) gwarancja „dożywotnia” będzie oceniona jako gwarancja na okres amortyzacji danego środka
trwałego zgodny z KŚT.
Maksymalnie można uzyskać w ramach podkryterium 6 punktów.

3.2 Cena serwisu pogwarancyjnego:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują najniższą cenę roboczogodziny za
realizację serwisu pogwarancyjnego.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa stawka roboczogodziny we wszystkich ofertach
Stawka roboczogodziny w badanej ofercie

* 3 punkty

Zadeklarowana stawka musi obowiązywać przez okres 5 lat od daty wykonania przedmiotu umowy.
Maksymalnie można uzyskać w ramach podkryterium 3 punkty.

3.3 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują najkrótszy czas reakcji serwisu.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
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Najkrótszy czas reakcji serwisu w roboczogodzinach we wszystkich ofertach
Czas reakcji serwisu w roboczogodzinach w badanej ofercie

* 4 punkty

Zadeklarowany parametr musi obowiązywać 5 lat od daty wykonania przedmiotu umowy (tj. w okresie
gwarancji i przez okres dyspozycyjności serwisu pogwarancyjnego).
Maksymalnie można uzyskać w ramach podkryterium 4 punkty.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 13 punktów.

4. Forma płatności:
Punkty z kryterium otrzymają Ci oferenci, którzy nie będą wymagać przedpłaty wraz z podpisaniem
umowy / zamówieniem oraz przed dostawą.
a) Oferent wymaga zaliczki (nie więcej niż 40% wartości dostawy) i przedpłaty przed dostawą (łącznie
z zaliczką – do 80% wartości zamówienia): 0 punktów
b) Oferent wymaga przedpłaty przed dostawą (nie więcej niż 80% wartości przedmiotu dostawy), ale
nie wymaga zaliczki: 1 punkt
c) Oferent wymaga zaliczki (nie więcej niż 40% wartości dostawy), ale nie wymaga przedpłaty przed
dostawą: 1 punkt
d) Oferent nie wymaga przedpłat i zaliczek na żadnym z etapów: 2 punkty
Płatności gotówką nie są dopuszczone.
Minimum 20% wartości zamówienia musi być płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 2 punkty.

VI.2 Udzielenie zamówienia
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów
oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną
złożone lub będą zawierać błędy.
2) Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, o czym musi
pisemnie powiadomić Zamawiającego.
3) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie krajowej
(PLN).
4) Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie najwyższej
liczby punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
6) W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, kryteriami
rozstrzygającymi są kolejno kryteria 1, 2, 3.
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VII. Inne
VII.1 Opis sposobu obliczania ceny
1) Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które musi uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty,
3) Stawkę podatku VAT określa się zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535) i będzie ona zmieniana w przypadku urzędowej zmiany w
trakcie realizacji zamówienia.
4) Przy ustaleniu ceny oferty (wynagrodzenia) Wykonawca winien uwzględnić ewentualne
utrudnienia oraz przed jej ustaleniem wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji
opisującej przedmiot zamówienia, zakres usługi, użyte materiały, ich jakość oraz wszelkie czynniki,
które mogą mieć wpływ na cenę wynagrodzenia ryczałtowego.

VII.2 Dodatkowe uprawnienia Zamawiającego
Zamawiający:
1) zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny,
2) zastrzega sobie prawo do negocjacji wybranej oferty, w szczególności w zakresie
harmonogramu płatności i kwot płatności cząstkowych,
3) zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych
oświadczeń.

VIII. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznik nr 1

Formularz oferty wraz z oświadczeniami

Mateusz Delekta – prezes zarządu
Marcin Marczak - członek zarządu
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