Węgierska Górka dnia 27-06-2016r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń do badań tłumików układu wydechowego i
ich komponentów w ramach projektu pn. „Program stworzenia Centrum BadawczoRozwojowego w Ulter - Sport Sp. z o.o.
dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego”
Numer zapytania:
02/2016/POIR
Termin składania ofert:
do dnia 05-07-2016 do godziny 23-59-59
Nazwa zamawiającego
ULTER – SPORT Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 24
34-350 Węgierska Górka
REGON – 072394980
NIP - 937-23-32-097
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać
a. w siedzibie zamawiającego: ULTER – SPORT Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 24, 34-350 Węgierska Górka
b. faksem na numer: 33 / 860-49-59
c. e-mailem na adres: ulter@ulter.com.pl
3. Na piśmie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2016/POIR – Dostawa urządzeń do badań tłumików układu wydechowego i ich
komponentów
4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
5. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Józef Zając - tel. 33 860 49 50 , e-mail: jzajac@ulter.com.pl
Kategoria ogłoszenia
Dostawa

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Wszystkie
Powiat: Wszystkie
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do przeprowadzenia badań tłumików układu wydechowego i ich komponentów,
tj.:
1. System filtracji (spawalnia)…
 urządzenia mają zapewnić czyste powietrze z hali spawalni i montowni, na poziomie oddychania
zanieczyszczenia nie mogą przekroczyć średnio 1mg na 1 m3
 system ma być wyposażony w funkcję mieszania świeżego powietrza
 system ma działać w sposób automatyczny, w szczególności musi być wyposażony w system monitorujące
stopień zanieczyszczenia filtrów i ich automatycznego czyszczenia
Inne uwarunkowania:
1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaż
i eksploatacja winna być zgodna z wytycznymi producenta.
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych do opisanych. W opisie przedstawiono
materiały i urządzenia mogące wskazywać na produkty konkretnych producentów. Wszystkie te wskazania należy
rozumieć w ramach niniejszego postępowania jak i w procesie realizacji wyłącznie jako przykładowe, obrazujące
wymagany przez Zamawiającego standard wykonania. Zamawiający dopuszcza zastąpienie ich urządzeniami
i materiałami innych producentów – tzn. urządzeniami i materiałami równoważnymi, o podobnych parametrach, nie
gorszych od przedstawionych w dokumentacji przetargowej.
3. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne winny zachować parametry techniczne niezbędne dla osiągnięcia
oczekiwanej funkcjonalności obiektu.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Do 4 miesięcy od momentu podpisania umowy
Kod CPV
CPV 42.99.00.00-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania
Warunki umowy
1.
2.
3.
4.
5.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego
postępowania. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

6. Realizacja umowy nastąpi w przypadku udzielenia Wnioskodawcy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej
7. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego
nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
8. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
3. Załącznik nr 3 – Karta techniczna poszczególnych urządzeń do badań.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium cenowe i
ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższa ocenę końcową.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe
z Zamawiającym.
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 wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.
b.
c.
d.

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 drugiego
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Tytuł projektu:
„Program stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego w Ulter - Sport Sp. z o.o. dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego”

