Znak sprawy: 1/07/2017

Trablice, 21 lipca 2017 r.
Projekt pn.: „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań oraz dywersyfikację
oferty” realizowany przez firmę Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Działania 3.3
Innowacje w MŚP, III Osi Priorytetowej Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe na zakup maszyn i urządzeń budowlanych

Zamawiający:
Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala, NIP 9482599602, REGN:
146841918, telefon: (48) 607 93 58 98, adres strony www: http://www.nogaj.pl; mail. iwona@nogaj.radom.pl.
Nazwa zamówienia:
„Zakup maszyn i urządzeń budowlanych”
Tryb

udzielenia

zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie

konkurencyjnym z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania, jawności i przejrzystości
w oparciu o procedurę opisaną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020”.

I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń budowlanych. Zamówienie podzielone zostało na
dwie części i obejmuje:
1.

Część 1 - zakup dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej

2.

Część 2 - zakup linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro (linia obejmuje dostawę:
mobilnego przesiewacza, odwadniacza, pompy wody oraz przenośnika taśmowego zakrężnego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia.
Wspólny słownik zamówień CPV:
43260000-3 Koparki, czerpaki i ładowarki, maszyny górnicze
34144710-8 Ładowarki jezdne
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43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów
43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany
42417200-4 Przenośniki
42122130-0 Pompy wodne
43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego: Trablice 90/1, 26-624 Kowala, powiat radomski,
województwo mazowieckie.
Rodzaj zamówienia: dostawy
II WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III KRYTERIA OCENY OFERT, IV INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO
POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT, V OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
w kryterium cena. Oferta z najniższą ceną na daną część zamówienia, spośród ofert nieodrzuconych,
otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100 punktów (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertęna
realizację danej części przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od
podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę na realizację danej części zamówienia z następnym
Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia i obejmować wszystkie
czynności i składniki oraz zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w nim nie ujęte bez których nie można wykonać
przedmiotu zamówienia.
VI TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Solidbet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Trablice 90/1, 26-624 Kowala, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu oferty do zamawiającego.
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Zamawiający

dopuszcza

możliwość

złożenia

oferty

drogą

elektroniczną

na

adres

mailowy:

iwona@nogaj.radom.pl.
Miejsce i termin otwarcia ofert: oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Solidbet Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godz. 14:15.
Sposób przygotowania oferty:
1.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę;

2.

Oferta powinna być wypełniona w języku polskim na formularzu stanowiącym zał. nr 2 – formularz
oferty;

3.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie

i oznakowana widocznym dopiskiem „Zakup

maszyn i urządzeń budowlanych”, w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną nazwę
zamówienia „Zakup maszyn i urządzeń budowlanych” należy umieścić w tytule maila;
4.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zapytania, wnioski i wyjaśnienia
zarówno zamawiający jak i wykonawcy przekazują pisemnie lub mailowo (adres do korespondencji: Solidbet
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala, adres mailowy:
iwona@nogaj.radom.pl.
Osoba do kontaktów roboczych w sprawach zamówienia: Iwona Nogaj, Tel.(48) 607 93 58 98, mail:
iwona@nogaj.radom.pl.

VII TERMIN REALIZACJI UMOWY
Dostawa maszyn i urządzeń budowlanych odbywać się będzie w następujących terminach:
1.

Część 1 - dostawa dwóch ładowarek kołowych, koparki oraz kruszarki szczękowej – do 31.10.2017 r.

2.

Część 2 - dostawa linii technologicznej do płukania i sortowania na mokro - do 31.10.2017 r.

Wszystkie maszyny i urządzenia mają być dostarczone do siedziby zamawiającego - Solidbet Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Trablice 90/1, 26-624 Kowala

VIII INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć:
Wykonawcę powiązanego z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia na formularzu stanowiącym zał. nr 3.
IX OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENI E ZAMÓWIENIA
Przewiduje

się

możliwość

zmiany

umowy

z

wykonawcą

w

następujących

przypadkach:

a) zmiany przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WM 2014-2020
wpływających na warunki realizacji umowy,
b) zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do
dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c) zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, któ rych nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ
na

terminowość

e)

zmiany

umownego

a w szczególności
wymaganych

wykonania

terminu

odmowy

decyzji,

przedmiotu

zamówienia

wykonania

umowy

-

maksymalnie

na

lub opóźnienia wydania przez

zezwoleń,

uzgodnień,

z

skutek
organy

przyczyn

o

czas

działania

organów

administracji

niezawinionych

jej

występowania;
administracji,

lub inne podmioty
przez

wykonawcę.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następującyc h przypadkach:
zmiana stawki urzędowej podatku VAT.
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X INFORMACJA O MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać swoje oferty
w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.
XI INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XII ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia w następujących przypadkach:
1.

Nie złożono żadnej oferty, spełniającej warunki postępowania

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania w sytuacji, kiedy cena za
wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1
2. Formularz oferty – zał. nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3
4. Wzór umowy – zał. nr 4
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