ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Z DNIA 11.04.2017
Dostawa i montaż okleiniarki jednostronnej, Kod CPV: 42000000-6
Termin składania 19.05.2017
oferty
Nazwa
zamawiającego

Kasprzak T.J. Kasprzak Sp.J

Miejsce i sposób Osobiście w siedzibie: Barwałd Średni 332
składania ofert
Elektronicznie, e-mail: t.kasprzak@optisofa.com
Osoba do
kontaktu w
sprawie
ogłoszenia

Tadeusz Kasprzak
Telefon: 604 486 486
E-mail: t.kasprzak@optisofa.com

Wymagania w
zakresie oferty

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

Cel zamówienia

Realizacja projektu pod nazwą Wdrożenie innowacyjnej technologii
konstrukcji sofy rozkładanej planowanego do dofinansowania w ramach
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Poddziałanie
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Przedmiot
zamówienia

Charakterystyka maszyny:

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie

Grubość panelu: 10-60 mm
Grubość obrzeża w rolkach: 0.4 – 3 mm
Grubość obrzeża w paskach: 0.4 – 8 mm
Wysokość obrzeża: 14-64 mm
Wystawanie panela: 25 mm
Minimalna długość elementu: 150 mm
Minimalna szerokość elementu (przy dł. min. 150 mm): 85 mm
Minimalna szerokość elementu (przy dł. min. 250 mm): 50 mm
Posuw: 12 m/min
Sterowanie: panel dotykowy
Pojemność zbiornika klejowego: 2 L
Podgrzewanie zbiornika pełnego do połowy: ok. 10 minut
Przyłącze elektryczne: 400V / 50 Hz – 3-fazowe
Przyłącze pneumatyczne: 7 bar
Odpylanie: 1 przyłącze Ø 100 mm

Termin realizacji
umowy
Termin
związania ofertą

Dostawa i montaż maszyny do dnia 30.09.2017 r.
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Pytanie i
wyjaśnienia
Dodatkowe
warunki i
wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca
posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia – kod PKD związany z dostawą i montażem
maszyn.
2. Ocena spełnienia w/w warunku zostanie przeprowadzona na
podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, itp.,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Organizatorem postępowania lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Organizatora postępowania lub osobami wykonującymi w
imieniu Organizatora postępowania czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , polegające w
szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik
spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy
próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony
przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych,
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.

Kryteria oceny i
opis sposobu
przyznawania
punktacji

1. 60% - cena netto, ocena punktowa: najniższa cena netto – 60 pkt,
kolejne oferty – najniższa cena netto*60/cena netto danej oferty;
2. 40% - termin wykonania zamówienia - najkrótszy – 40 pkt, kolejne
oferty – termin wykonania zamówienia dla danej oferty*40/czas
opracowania.
Oferta musi zawierać:
1. Nazwę oferenta,
2. Adres oferenta,
3. Numer telefonu oraz adres email,
4. Datę sporządzenia,
5. Numer zapytanie ofertowego,
6. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione
do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami
imiennymi,
7. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy wraz z ceną
poszczególnych pozycji wskazanych w opisie zamówienia,
8. Opis sposobu i datę realizacji z podaniem liczby dni,
9. Sposób udzielenia gwarancji, okres trwania gwarancji,
10. Datę ważności oferty,
11. Warunki płatności,
12. Potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt:
„Dodatkowe warunki”.

