Chodzież, dnia 04.07.2017r.
KABLONEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podanin 76
64-800 Chodzież
Zapytanie Ofertowe NR 6/2017
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Kablonex poprzez wdrożenie własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii na worki oraz worków” w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.,
Poddziałanie 1.5.2 Kablonex Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w
trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy następujących elementów projektu:
1.

Przedmiot zamówienia:
Zakup wieży do linii do produkcji folii kompatybilnej z całą linią – 1 szt.

Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub lepszych
technologicznie):







Wieża pod linię do produkcji folii, wykonana z profili stalowych walcowanych dwuteowych oraz
profili stalowych zamkniętych.
Blacha ryflowana ułożona na każdym z jej poziomów na podłodze, blacha nie cieńsza niż 4,00
mm, balustrady i bortnice zamontowane na każdym poziomie.
Wieża zamontowana do posadzki przez wklejenie kotw.
Całość zabezpieczona antykorozyjnie oraz pomalowana w kolorze :
o wieża - RAL 9010
o podłoga, balustrady i bortnice - RAL 7016
Grubość powłoki lakierniczej nie mniej niż 120 mikronów
Waga konstrukcji nie mniej niż 25.000 kg

W ramach dostawy wieży oferent zobowiązuje się do prefabrykacji elementów konstrukcji, dostawy
oraz montażu konstrukcji, dodatkowo wskazane jest sporządzenie dokumentacji wieży do akceptacji w
oparciu o dokumenty producenta maszyny do folii.
Przy odbiorze konstrukcji muszą zostać dostarczone następujące dokumenty:








deklaracja zgodności (CE)
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania i montażu konstrukcji stalowych kl. 1,2
i 3 wydane przez Instytut Spawalnictwa
certyfikat uprawniający do wykonania konstrukcji klasy typu EXC1 i EXC 2
protokół z wykonania połączeń spawanych
protokół z dokręcania połączeń sprężynowych
protokół z wymalowania konstrukcji
atesty i aprobaty materiałowe

Wspólny słownik zamówień (CPV):
44212230-0 - Wieże
2.

Planowany termin dostarczenia i montażu: do 15 września 2017r.

3.

Warunki udziału w postępowaniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanym terminie.
4. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
1) Złożenie oferty zawierającej:






Nazwę, adres i NIP wykonawcy
Datę wystawienia oferty
Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
Termin ważności oferty
Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:









Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
f) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Wykonawca oświadcza, że wystawi:
o świadectwo zgodności CE,
o deklarację zgodności (CE),
o świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania i montażu konstrukcji stalowych kl. 1,2 i 3 wydane przez Instytut Spawalnictwa,
o certyfikat uprawniający do wykonania konstrukcji klasy typu EXC1 i EXC 2



Przedłożenie minimum 2 szt. referencji oferentów potwierdzających doświadczenie w produkcji wież dla producentów folii

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z
oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu
zostaną odrzucone.
Sposoby składania ofert:
 osobiście pod adres: Kablonex Sp. z o.o. Podanin 76, 64-800 Chodzież
 pocztą, listem poleconym, kurierem na adres: Kablonex Sp. z o.o. Podanin 76, 64-800
Chodzież
 pocztą elektroniczną na adres mailowy: jarek@kablonex.com.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 4 sierpnia 2017 roku.







Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie
postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej wyniki
postępowania albo poinformuje o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru
Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w każdym momencie postępowania

5. Termin ważności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 4
sierpnia 2017 roku
6. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

a) cena netto w PLN/waluta
obca*

80%

80

b) gwarancja w miesiącach

20%

20

* w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z
dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a)

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/waluta obca będą przyznawane wg następującej
formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 80%

Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie
Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących
przedziałów:
 gwarancja: poniżej 12 miesięcy – 0 pkt
 gwarancja: 12 miesięcy włącznie do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt
 gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt

b)

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Kablonex Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie
między Kablonex Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Kablonex
Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Kablonex Sp. z o.o. 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
f) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
8. Warunki dokonania zmiany umowy:








Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
jeżeli:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub




wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu
brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, na co Wykonawca
wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Kablonex Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:
 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Kablonex Sp. z o.o. do
akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Kablonex Sp. z o.o. do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 Kablonex Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty.
 Kablonex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania / zmian całości
lub części zapytania ofertowego

...........................
podpis i pieczęć

