ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.
ul. Św. Jana 21
88-170 Pakość
Tel. (052) 354 85 06

Pakość, 05.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/J/2017
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji
do przeładunku, załadunku i mieszanie nawozu RSM-u z kwasami humusowymi.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie rurociągu z rury kwasoodpornej DN 100 o długości 25 mb,
2. Montaż i zakup 10 szt zaworów klapowych ze stali kwasoodpornej DN 100,
3. Zakup i montaż jednego zaworu kulowego trzyczęściowego ze stali kwasoodpornej 2 cale
DN 50,
4. Zakup i montaż jednego zaworu kulowego trzyczęściowego ze stali kwasoodpornej 4 cale
DN 100,
5. Zakup i montaż jednego zaworu kulowego trzyczęściowego ze stali kwasoodpornej 3 cale
DN 75,
6. Zakup i montaż 50 mb węża agro DN-110 z PVC. (wąż ssący ze spiralą zabezpieczającą
przed zamknięciem przekroju),
7. Zakup i montaż 8 trójników z PVC DN-110,
8. Zakup i montaż 10 zaworów z PVC DN-110,
9. Zakup i montaż 2 czwórników z PVC DN-110,
10. Zakup i montaż 115 mb rury plastikowej PVC DN-110 odpornej na działania RSM-u,
11.Zakup i montaż 100 mb rury PE DN-100 grubość ścianki powyżej 6 mm,
12.Montaż trzech pomp elektrycznych,
Kod CPV – 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektrycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
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II. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia wynosi 35 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania, określonego w nr VI,
2. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem
zamówienia,

IV. Kryteria oceny oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto zamówienia (K1) – 80%
2. Czas realizacji zamówienia (K2) – 20 %

V. Opis sposobu przyznawania punktacji:
Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W=K1+K2.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.
Uwzględniając wagi poszczególnych kryteriów oceny oferty przyjmuje się następujące
maksymalne możliwe do zdobycia liczby punktów za każde kryterium:
a) Cena brutto zamówienia – 80 pkt.,
b) Czas realizacji zamówienia – 20 pkt.;
Opis kryterium cena netto zamówienia (K1):
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 80 punktów, w taki sposób, że oferta
najtańsza uzyska 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalnie mniej punktów.
Punkty za ocenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

Liczba punktów =

Cena brutto najniższa spośród ofert
niepodlegającym odrzuceniu
Cena brutto badanej oferty

X 80 punktów

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
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Wykonawca składający ofertę powinien podać cenę oferty netto oraz brutto (wraz z należnym
podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami) w złotych polskich(PLN)
oraz powinien podać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Opis kryterium czas realizacji zamówienia (K2):
Kryterium zostanie ocenione w skali punktowej do 20 punktów, zgodnie z poniższą
punktacją:


Do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 20 punktów,



Od 8 do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 15 punktów,



Od 15 do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 10 punktów,



Od 22 do 28 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 5 punktów,



Od 29 do 35 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – 0 punktów;

Jeżeli Wykonawca nie poda terminu zamówienia na ofercie, to zamawiający przyjmuje,
że Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 35 dni kalendarzowych
od dnia złożenia zamówienia.
Oferta wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 35 dni,
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów,
pierwszeństwo otrzyma oferta o najniżej cenie brutto zamówienia.

VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
1. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy powiązani z zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,



pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa
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lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć,
synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,


pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

2. Odrzucone będą oferty:


złożone przez Wykonawców niespełniających warunków określonych w pkt. III.



których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,



złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert lub w formie nie wymienionej
w zapytaniu ofertowym;

VII. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2017 r. o godzinie 1000

VIII. Ofertę należy złożyć:
Adres:
Adar Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.
ul. Świętego Jana 21, 88-170 Pakość

IX. Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty mogą być złożone:



osobiście
pocztą (decyduje data wpływu oferty do zamawiającego)

X. Wymagania co do oferty:
Wykonawca przedstawi ofertę cenową na załączonym druku ofertowym stanowiącym
załącznik do zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać następujące informacje:


dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),



opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
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wartość oferty netto,



wartość podatku VAT,



wartość oferty brutto,



termin realizacji zamówienia,



termin ważności oferty,



wskazane jest aby oferta zawierała również dodatkowe informacje, np. warunki
płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji,
przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy itd.

XI. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania
postępowania bez podania przyczyny

Czytelny podpis Zamawiającego/osoby upoważnionej
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Załącznik do zapytania ofertowego

OFERTA
Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

będąc upoważnionym / i / do reprezentowania firmy

Nr telefonu:

E-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe

(id zgłoszenia) w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata 2014-2020 – EFRR
Dane zamawiającego:

Zadanie:

Zakup i montaż instalacji do przeładunku i mieszania nawozu RSM i kwasów humusowych.

Wartość netto realizowanego zamówienia wynosi (PLN):
Wartość podatku VAT wynosi (PLN):
Wartość brutto realizowanego zamówienia wynosi (PLN):

Termin realizacji zamówienia wynosi (liczbę dni od złożenia zamówienia/zawarcia umowy):
Termin ważności oferty wynosi:
Dodatkowe informacje, np. marka / typ maszyny, warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania
dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp.

Oświadczam, że:
1.

Zapoznałem/a/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń,

2.

W cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,
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Załącznik do zapytania ofertowego

3.

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym tj.:



posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,



posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych zamówień,

4.

Nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo 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 związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:



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 małżeński, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,



pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Czytelny podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej
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