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Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.1./2017
Dotyczy: udzielenia zamowienia wspotfinansowanego z srodkow EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020os priorytetowa
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka dziatanie 1.4 Wsparcie MSP poddziatanie 1.4.1 Dotacje
bezposrednie.
Typ projektu: Rozwoj MSP;
Tytul projektu: ,,Wdrozenie znaczqco ulepszonych produktow cechujqcych SJQ innowacyjnosciq
w ujQciu rynku regionalnego, szansq na wzrost konkurencyjnosci firmy Omega Rusztowania S.C."
Poste_powanie prowadzone jest na podstawie przepisow art. 70 1 -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
Postqpowanie prowadzone jest zgodnie z uproszczonq zasadq konkurencyjnosci oraz Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi
Instytucji Zarzqdzajqcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamowieri wspoifinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do
ktorych nie stosuje s/f ustawy Prawo zamowien publicznych.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJA.CEGO:
Omega Rusztowania S.C. Janina Chmaj, Marcin Les, tukasz Chmaj z siedzibq w Kolbuszowej 36-100,
ul. Sokotowska 28, NIP: 8133451757, REGON: 180127821
II. RODZAJI NAZWA ZAMOWIENIA:
Rodzaj zamowienia: dostawa
Nazwa zamowienia: Spre/arka srubowa olejowa do robota spawalniczego
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Wspolny stownik zamowien (CPV): 42123400 - Spr^zarka powietrza
Przedmiotem zamowienia jest nowa sprezarka srubowa olejowa -1 sztuka wg. ponizszej specyfikacji:
Nazwa zamowienia:
spawalniczego -

Spre,zarka srubowa z osuszaczem i wbudowanymi filtrami do robota

urza,dzenie zapewniajqce odpowiednie warunki pracy robota spawalniczego

w zakresie zrodta czystego i suchego spr^zonego powietrza zapewniaja,cego jego przepfyw
0 nastepuja.cych parametrach:
- cisnienie robocze co najmniej 6 bar
- przeptyw powietrza co najmniej 210 l/min
- moc silnika co najmniej 15 kW
- wydajnosc co najmniej 2,0m3/min
- pojemnosc zbiornika co najmniej 5001
- elektroniczny spust kondensatora
- separator wodno - olejowy dostosowany co najmniej do 4,0m3.
IV. INFORMACIE NATEMAT ZAKRESU WYKLUCZEN:
W

post^powaniu

nie

mogq

brae

udziatu

podmioty

powiqzane

osobowo

lub

kapitatowo

z zamawiaj$cym. Zamawiajqcy informuje, iz podmioty powi^zano z nim kapitatowo i osobowo zostana,
wykluczone
z postQpowania i zamowienie b^dqce przedmiotem niniejszego post^powania nie zostanie im
udzielone. Przez powia_zania kapitatowe lub osobowe rozumie SJQ wzajemne powiqzania mi^dzy
zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowiqzari w imieniu zamawiajqcego lub
osobami

wykonuj^cymi

w

imieniu

zamawiaj^cego

czynnosci

zwiqzane

z

przygotowaniem

1 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca., polegajqce w szczegolnosci na:
1)

uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

2)

posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji,

3)

petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza_dzaja_cego, prokurenta, petnomocnika,

4)

pozostawaniu w zwia_zku matzehskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spetniania w/w warunku udziatu w postepowaniu konieczne jest ztozenie wraz
z ofertq oswiadczenia o braku powiajzari z Zamawiajqcym, stanowiqcego zata.cznik nr 1 do zapytania.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Oferta

powinna zostac przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu

ofertowym.
2) Oferta powinna zawierac co najmniej:
•

datQ sporzqdzenia

•

petnq nazwQ oferenta

•

adres lub siedzib^ oferenta, numer telefonu, oraz numer NIP

•

wartosc oferty przedstawionq w kwocie netto i brutto

•

termin waznosci oferty

•

warunki ptatnosci

•

odniesienie do kryteriow wyboru

3) Oferta oraz zatqczniki do niej muszq bye podpisane przez osobe^ lub osoby uprawnione do
wystQpowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi bye czytelny lub
opisany piecz^ciami imiennymi.

4) Do oferty nalezy dotqczyc wszystkie niezb^dne dokumenty/oswiadczenia.
5) Oferta musi bye sporzgdzona w j^zyku polskim.
VI.

SPOSOB

KOMUNIKOWANIA

SIE.

ZAMAWIAJACEGO

Z

WYKONAWCAMI

W

TRAKCIE

PROWADZONEGO POSTE.POWANIA

1) Zapytania odnosnie post^powania ofertowego nalezy kierowac drogq elektronicznq na adres e-mail
janina.chmai@omega-rusztowania.pl
Zamawiajqcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni robocze przez uptywem
terminu sktadnia ofert.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania SJQ z wykonawcami sa_:
tukasz Chmaj - 603 373 138
VII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

RozpoczQcie wykonania przedmiotu zamowienia: niezwtocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamowienia- do 31.05.2017 r.
VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Oferent jest zwia_zany swojq ofertg minimum 30 dni od ostatecznego terminu sktadania ofert.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT IICH ZNACZENIE:

Wybor najkorzystniejszej oferty nastqpi w oparciu o nastQpuja.ee kryteria:
Lp.

Nazwa

Sposob oceny

kryterium

Cena(C)

Maksymalna
ilosc punktow

Punkty w ramach kryterium
przyznawane wg. nast^pujqcej formuty:
90pkt - oferta z najnizszq cenq catkowit^
netto

90pkt

Pozostate oferty wg. ponizszego wzoru:
C = Cmin / Ck x 90pkt
C- ilosc punktow przyznawana kolejnej
ofercie
Cmln- cena najnizszej oferty
Ck- cena rozpatrywanej oferty
Termin dostawy
(T)

Punkty w ramach kryterium
przyznawane wg. nast^pujqcej formuty:
10 pkt - oferta z najkrotszym terminem
dostawy
Pozostate oferty wg. ponizszego wzoru:
T = T m i n /T k xlOpkt
T- ilosc punktow przyznawana kolejnej

10 pkt

ofercie
Tmin- najkrotszy termin dostawy
Tk-termin dostawy w ramach
rozpatrywanej oferty
Razem

100 pkt

W postepowaniu ofertowym zwycie,zy oferta uzyskujqca. najwyzsza. liczb^ punktow rozumianych jako
suma punktow powyzszych kryteriow: P = C + T
W przypadku gdy dwie oferty uzyskajq takq sama. liczbe^ punktow, kryterium rozstrzygajqcym b^dzie
termin ztozenia oferty.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:
1. Oferta wraz z zatqcznikami powinna bye dostarczona:
a) drogq mailowq na adres: janina.chmai@omeea-rusztowania.pl,

lub
b) za posrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres:
Omega - Rusztowania S.C. Janina Chmaj, Marcin Les, tukasz Chmaj
ul. Sokotowska 28,36-100 Kolbuszowa
do dnia 23.02.2017r. do godziny 23:45.
Data ztozenia oferty jest dzien i godzina wptywu oferty do Zamawiaiacego.
2. Oferty ztozone po terminie nie b^dg rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 24.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie spotki pod
adresem:
Omega - Rusztowania S.C. Janina Chmaj, Marcin Les, tukasz Chmaj
ul. Sokotowska 28,36-100 Kolbuszowa
Otwarcie ofert jest jawne.
4.Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote^ jakq przeznaczyt na sfinansowanie
zamowienia. W trakcie jawnego otwarcia Ofert, Zamawiajqcy poinformuje obecnych Wykonawcow
o ilosci ztozonych ofert, poda nazwy i adresy wykonawcow, ceny poszczegolnych ofert oraz informacje
dotyczqce pozostatych kryteriow oceny ofert.
5. Oferent moze przed upiywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swojq ofert^.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zqdac od oferentow wyjasnien dotyczqcych tresci
ztozonych ofert.
7. Ogtoszenie o zamowieniu zamieszczono na stronie zamawiajgcego www.omega-rusztowania.pl
w

zaktadce

,,Projekty

Unijne

-

Zapytania

Ofertowe"

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
8. Zamawiajqcy nie przewiduje zamowieri uzupetniajqcych

oraz

stronie

internetowej:

XI. UDZIELENIE ZAMOWIENIA LUB JEGO UNIEWAZNIENIE:

Zamawiaja_cy udzieli w formie pisemnej zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym ogtoszeniu i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyzej kryteria oceny ofert.
Zamawiajqcy uniewazni poste.powanie w szczegolnosci w sytuacji, gdy wystqpiq naste.puJ3ce
przyktadowe przestanki:
1)

nie ztozono zadnej oferty niepodlegaja_cej odrzuceniu;

2)

wystqpita istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzenie poste.powania lub wykonanie

zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajqcego, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec;
3)

poste_powanie obarczone jest niemozliwq do usunie_cia wadq uniemozliwiajqcq zawarcie waznej

umowy w sprawie zamowienia,
Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc:
1)

odwotania poste_powania w kazdym czasie;

2)

zakoriczenia poste_powania bez dokonania wyboru Wykonawcy;

3)

uniewaznienia post^powania, zarowno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty,

bez podania przyczyny.
W przypadkach , o ktorych mowa powyzej Wykonawcy nie przystugujq w stosunku do Zamawiaja.cego
zadne

roszczenia

odszkodowawcze,

jak

tez

nie

przystuguje

zwrot

kosztow

zwiqzanych

z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
XII. INFORMACJE DOTYCZA.CE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty,Zamawiajqcy zamiesci informacje. o jej wyborze na
swojej stronie internetowej znajdujqcej SJQ pod adresem: www.omega-rusztowania.pl
W przypadku, gdy Wykonawca odstqpi od podpisania umowy

z Zamawiajqcym, Zamawiajgcy

uprawniony be_dzie do podpisania umowy z kolejnym wykonawcq, ktory w post^powaniu o udzielenie
zamowienia uzyskat kolejnq najwyzszq liczb^ punktow.
XIII. ZMIANY WARUNKOW UMOWY
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc dokonywania istotnych zmian postanowieh

zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w naste_pujqcym
zakresie i na naste.puja.cych warunkach:
1)

Wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej cze.sci

wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,
2)

Terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a)

koniecznosciq wykonania robot dodatkowych, wptywaja.cych na termin wykonania robot obje_tych

umowa. podstawowq,
b)

nastQpstwem wprowadzania zmian w obowiqzuja.cych przepisach prawnych maja.cych wptyw na

realizacj^ przedmiotu zamowienia, w tym przepisow dotyczqcych realizacji inwestycji ze srodkow
unijnych,
3)

Jakosci lub innych parametrow materiatow lub urzqdzen zaoferowanych w ofercie, przy czym

zmiana taka moze bye spowodowana w szczegolnosci:
a)

niedoste.pnoscia. na rynku materiatow lub urzqdzen wskazanych w ofercie lub specyfikacji

technicznej urzgdzenia,spowodowanq zaprzestaniem produkcji

lub wycofaniem

z rynku

tych

materiatow lub urzgdzeri;
b)

pojawieniem sie. na rynku materiatow lub urzqdzeri nowszej generacji pozwalaj^cych na:

- zaoszcze_dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, umozliwiajqce uzyskanie lepszej jakosci pracy
- poprawe. warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji pracy urzqdzenia;

5

c)

pojawieniem SJQ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalaja.cej na:

- zaoszcz^dzenie czasu realizacji inwestycji
- zaoszczedzenie kosztow wykonywanych prac, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
umozliwiajqce uzyskanie lepszej jakosci pracy;
- poprawQ warunkow bezpieczeristwa i eksploatacji pracy urzgdzenia;
d)

koniecznosciq

zrealizowania

technicznych/technologicznych
zastosowanie

projektu

przy

zastosowaniu

innych

rozwiqzan

niz wskazane w dokumentacji technicznejurzqdzeniaw sytuacji, gdyby

przewidzianych

rozwiqzari

grozito

niewykonaniem

lub

wadliwym

wykonaniem

przedmiotu umowy,
e)

koniecznosciq

zrealizowania

przedmiotu

umowy

przy

zastosowaniu

innych

rozwigzari

technicznych lub materiatowych ze wzgl^du na zmiany obowia.zuja.cego prawa.
XIV. DODATKOWE INFORMACJE:
1)

Zamawiaja.cy zgodnie z dyspozycja art. 701 §3 kc, zastrzega sobie mozliwosc zmiany tresci

niniejszego ogtoszenia przed uptywem terminu sktadania ofert. O wprowadzonych zmianach
niezwtocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
2)

Do niniejszego ogtoszenia dotqczone zostaty:

- zatqcznik nr 1 - oswiadczenie o braku powia_zari z zamawiajqcym

Data i podpis

Zatqcznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 /1.4.1/2017

Oswiadczenie o braku powiazah z zamawiajacym
Dziafajqc w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):
Nazwa:

Adres siedziby:

oswiadczam(y), ze:
1)

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym powiqzany(i)osobowo lub kapitatowo tzn.:

nie jestem(smy) z Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowia_zari w imieniu
Zamawiaja_cego lub osobami wykonuja_cymi w imieniu Zamawiajqcego czynnosci zwia.zanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy, powiqzany(i)
poprzez:
a. uczestniczenie w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji;
c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarza^dzajqcego, prokurenta, petnomocnika;
d.pozostawaniu w zwiajku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

podpis i piecz^c osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

