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

Pakość, 08.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę zbiorników metalowych do
przechowywania RSM-u.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa 10 sztuk zbiorników o pojemności min 40 m3, o grubości ścianki minimum 8 mm.
Zbiorniki metalowe gumowane od wewnątrz, każdy wyposażony w dwa zawory kulowe.
2. Dostawa 2 sztuk zbiorników o pojemności min 95 m 3, o grubości ścianki min. 10 mm.
Zbiorniki metalowe pokryte od wewnątrz farbą chemoutwardzalną o grubości min. 200
mikronów, każdy wyposażony w dwa zawory kulowe.
Kod CPV – 44611000-6 – Zbiorniki.

II. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 90 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania, na podstawie przesłanek określonych w
pkt. VI.
2. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych
przedmiotem zamówienia jeśli są wymagane przepisami prawa.

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 %
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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:
Cena brutto najniższa spośród
Liczba punktów = ofert niepodlegających odrzuceniu X 80 punktów
Cena brutto badanej oferty
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
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 uwzględnić 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 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 20 punktów,



Od 15 do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 15 punktów,



Od 22 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 10 punktów,



Od 31 do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 5 punktów,



Od 61 do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – 0 punktów;

Jeżeli Wykonawca nie poda terminu wykonania zamówienia w ofercie, to zamawiający
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przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie 90 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Oferta wykonawcy, który zaproponuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż 90 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 i odrzuceniu ofert:
1. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązane 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,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,



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,


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

3. Odrzucone będą oferty:


złożone przez Wykonawców niespełniających warunków określonych w pkt. III.



których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
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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 30.08.2017 r. o godz. 1000

VIII. Ofertę należy złożyć:
Adres:
Adar Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.
u. 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 nr 4 do zapytania ofertowego lub sporządzoną wg jego wzoru. Oferta powinna
zawierać następujące informacje:


dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),



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



wartość oferty netto,



wartość podatku VAT,



cenę oferty brutto,



termin realizacji zamówienia,



termin ważności oferty min…..,



wskazane jest aby oferta zawierała również dodatkowe informacje, np. warunki
płatności, możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji,
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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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