Katowice 2016.12.22 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016
1.

Zamawiający
Poligrafiaplus Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 11
40-246 KATOWICE

2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa urządzenia bigująco-falcującego.
2.1 Wspólny słownik zamówień CPV: 42991000-9 Maszyny i części introligatorskie, druków i książek
2.2. Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie powinno spełniać następujące parametry:
- możliwość bigowania i falcowania w jednym przebiegu
- obsługiwana gramatura papieru 80-400g/m2
- długość łamu: 30-525 mm
- obsługiwane formaty papieru od 105x148mm do 375x660mm

Oferta powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne prawidłowego działania urządzenia w
szczególności:
- urządzenie wraz z niezbędnymi podzespołami jeśli takie są wymagane do prawidłowej pracy
- dostawę,
- instalację
- szkolenie personelu

Oferowane urządzenie jak i wszystkie jego podzespoły muszą być fabrycznie nowe

2.3. Termin realizacji zadania: Zamawiający deklaruje, iż prześle zamówienie niezwłocznie po dokonaniu
wyboru Oferenta/Dostawcy i oczekuje, że urządzenie zostanie dostarczone w najszybszym
możliwym terminie przed 28.02.2017.
Oferty z terminem planowanym terminem dostawy po 28.02.2017 zostaną odrzucone.
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3.

Informacja o sposobie porozumiewania się z oferentami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z oferentami
a) Wnioski w sprawie wyjaśnienia treści dokumentacji zamówienia można kierować osobiście w
siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: michal.pospiech@grupainfomax.com
b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane pocztą elektroniczną na adres
podany w pkt b) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem odpowiednich terminów.

4.

Sposób przygotowania oferty
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
c) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
e) Minimalny wymagany termin ważności oferty: 30 dni od końcowego terminu składania ofert (tj.
przynajmniej do 30.01.2017)

5.

Termin i miejsce składania ofert

a) Kompletną ofertę, należy składać do dnia 31.12.2016 roku do godziny 16:00, w sposób spełniający
warunki opisane poniżej.
b) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
c) Ofertę można składać na jedne z poniższych sposobów:
- w formie elektronicznej: ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
biuro@poligrafiaplus.com W tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Oferta na zapytanie
ofertowe nr 2/2016”.
- w formie pisemnej: Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres
Zamawiającego, bądź dostarczyć osobiście na wskazany adres w zamkniętej kopercie. Opis
koperty musi zawierać nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę i dane adresowe
Zamawiającego oraz numer zapytania ofertowego, w odpowiedzi na które składana jest oferta.

6.

Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

7.

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.

8.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści dokumentacji z postępowania,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
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c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.

Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

a) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania
takich uprawnień oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
b) Zamówienie nie może zostać udzielone osobom lub podmiotom powiązanym z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. 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
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,



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.

c) Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem
oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.
d) W ciągu 3 dni po złożeniu ofert Zamawiający ma prawo składać zapytania do Wykonawców
dotyczące dokumentacji, informacji i założeń przyjętych do przygotowania ofert. Wykonawcy
zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od nadania zapytania przez Zamawiającego.
Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie powoduje odrzucenie oferty.
10. Kryteria oceny ofert:
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 pkt w tym:
CENA: 80%
Sposób obliczania: cena najniższej oferty/cena oferty ocenianej x 80 pkt
TERMIN DOSTAWY: 20%
Sposób obliczania:
Dostawa do 20 dni od daty złożenia zamówienia: 20 pkt
Dostawa ponad 20 dni od daty zamówienia: 0 pkt
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11. Zawarcie umowy na realizację Zamówienia
a) Wybrany oferent w ciągu do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, zobowiązany
jest przystąpić do rozmów, w celu ustalenia szczegółowych warunków wykonania umowy.
b) Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
12. Warunki udzielenia zamówienia: zgodnie z zasadą konkurencyjności - nie podlega przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie
projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202, Działanie 3.2. Konkurencyjność MŚP /
Innowacje w MŚP
13. Unieważnienie konkursu: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w
dowolnym momencie lub odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.
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