Śrem, dnia 29.08.2019r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARO" S.C.
ROMAN, DANUTA, PAWEŁ KACZMAREK
ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem
www.karo-srem.pl / biuro@karo-srem.pl
Tel: 61 28 19 411

Zapytanie ofertowe dostawę pochłaniacza mgły olejowej
z przestrzeni obróbczej tokarki CNC

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARO" S.C. Roman, Danuta, Paweł Kaczmarek, z
siedzibą
w Śremie, ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem, z związku z planowanym zakupem pochłaniacza mgły
olejowej zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na dostarczenie w/w
urządzenia. Pochłaniacz zostanie zamontowany na centrum tokarskim NLX2000SY/500, firmy DMG
MORI.
Uprzejmie proszę o przedłożenie Państwa oferty cenowej na pochłaniacz mgły olejowej – 1 szt.
spełniający niżej określone wymagania techniczne, ze wskazaniem ceny netto i brutto oraz terminu
dostawy, nie dłuższego niż do 31 października 2019 r. , zgodnie z poniższą procedurą.
Sposób i tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku na podstawie Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup pochłaniacza mgły olejowej z przestrzeni obróbczej
tokarki CNC w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu”, Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnego przegubu
obrotowego z zastosowaniem centrum tokarskiego CNC, Śrem”.
Wymagania techniczne (obligatoryjne):
1. Wydajność: 450-1000 m^3/h.
2. Napięcie zasilania 23-400V, 50/60 Hz.
3. Moc: od 0,35-1 kW.
4. Wymienne filtry.

5. Bezpośrednie połączenie kołnierzowo-rurowe z przestrzenią roboczą obrabiarki fi 125-150 mm.
Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: wrzesień 2019 r.
2. Termin dostarczenia: do 31 października 2019 r.
Odbiór usługi: odbiór przedmiotu umowy nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wymagania podstawowe:
a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1),
b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, zgodnie z
dokumentem rejestrowym lub innym (jeśli dotyczy), w przypadku ofert mailowych, należy
załączyć skan podpisanej oferty,
c. podpisy złożone przez Dostawcę usługi powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub pieczęcią
imienną,
d. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania,
e. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być sporządzona:
a. w języku polskim,
b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę
upoważnioną do podpisywania oferty,
c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Dostawcy, o których zastrzegł
on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Kompletna oferta musi zawierać:
a. nazwę i adres Dostawcy,
b. datę sporządzenia,
c. okres ważności nie krótszy niż 30 dni,
d. cenę całkowitą netto i brutto w PLN. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach
obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu 29.08.2019 r. (data publikacji i wysłanie zapytania).
e. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
f. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Kryteria oceny ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty oraz ich uzupełnienia.
Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych i
wybierze najlepszą pod względem ekonomicznym ocenioną na podstawie poniższych kryteriów:

Lp.
1.
2.

Kryterium
Cena - C
Termin dostawy - D

Maksymalna liczba punktów
70
30

a) cena ofertowa netto – 70 punktów
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C = ----------------- x 70 , gdzie
C Bad
C
- ilość punktów jaką otrzyma oceniana oferta w kryterium cena ofertowa netto
Cmin - najniższa cena ofertowa netto
Cbad - cena ofertowa netto podana w ofercie ocenianej
b) termin dostawy – 30 pkt.
Oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów
Punkty w ramach kryterium:
do 2 tygodni włącznie – 30 pkt
do 4 tygodni włącznie – 20 pkt
do 6 tygodni włącznie – 10 pkt.
powyżej 6 tygodni – 0 pkt.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za
poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = C+D
Miejsce składania ofert:
Oferta powinna być przesłana skanem na druku załączonego Formularza wraz załącznikami za
pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@karo-srem.pl lub pisemnie za pomocą poczty,
kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem.
Termin składania ofert: do dnia 06.09.2019 r. do godz. 16:00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wybór oferty nastąpi niezwłocznie.
Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Kontakt z potencjalnymi wykonawcami:
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze
złożeniem ofert, należy kierować wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail: biuro@karo-srem.pl.

Warunki dokonania zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,
w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. termin realizacji zamówienia, zmiana wartości
zamówienia wynikająca ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego.
Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PW KARO S.C do żadnego określonego działania:
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PW KARO S.C. do akceptacji
oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PW KARO S.C do składania wyjaśnień czy
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
2. PW KARO S.C nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
3. PW KARO S.C zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

……..…..………………….……………………………………………………………………………
Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego

Załącznik nr 1

Formularz oferty na dostawę pochłaniacza mgły olejowej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5,
Poddziałanie 1.5.2. „1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu”, Tytuł Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnego przegubu
obrotowego z zastosowaniem centrum tokarskiego CNC, Śrem”

...............................................................
/dane Dostawcy; imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail/

..........................., dnia .................
/miejscowość, data/

1. Niniejszym oświadczam, że oferuję dostawę pochłaniacza mgły olejowej
…………………………………………………… zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Spełniającego wymagania techniczne:
Wyszczególnienie
Wymagane
Wydajność
450-1000 m^3/ h
Napięcie zasilania
23-400V, 50/60 Hz
Moc
od 0,35-1 kW.
Filtry
wymienne
Połączenie z przestrzenią roboczą bezpośrednie połączenie kołnierzoworurowe z przestrzenią roboczą obrabiarki fi
125-150 mm

Proponowane

za cenę ofertową:
__________ PLN netto + _________ PLN VAT = _____________ PLN brutto
2. Termin realizacji zamówienia – ….. tygodni
Oświadczam, że:
a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawionej w zapytaniu ofertowym;
b) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
c) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości;
e) nasza oferta jest ważna 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej na składanie ofert;
f) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń;
g) uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty;

h) przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny;
i) oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy
opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na publikację naszych danych na stronie www Zamawiającego oraz
ich upowszechnianie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu pt.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnego przegubu obrotowego
z zastosowaniem centrum tokarskiego CNC, Śrem".

...............................................................................................
Podpis osoby(osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Dostawcy1

Załącznik nr 2
1

Należy złożyć czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Dostawcy/

................................, dnia ..................
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego z dnia 29.08.2019 r. na nabycie środka trwałego – pochłaniacza mgły olejowej szt. 1.,
w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnego przegubu
obrotowego z zastosowaniem centrum tokarskiego CNC, Śrem", na potrzeby firmy
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARO" S.C. ROMAN, DANUTA, PAWEŁ KACZMAREK, z
siedzibą ul. Przemysłowa 38, 63-100 Śrem oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do
wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe
lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla
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% udziału lub akcji.
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, 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.
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

…………….………..………………..……
miejscowość, data

…………………..………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej,

Załącznik nr 3

...............................................................
/pieczątka nagłówkowa Dostawcy/

................................, dnia ..................
/miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

Oświadczam/y, że spełniam/y niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym,
a mianowicie:
1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) nie otwarto postępowania likwidacyjnego i nie ogłoszono upadłości,
5) nie podlegam/my wykluczeniu z podstępowania,
6) urzędujący członkowie władz firmy, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści
majątkowej,
7) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....................................
data
..............................................................
Podpis osoby(osób) upoważnionej do
występowania w imieniu Dostawcy2

2

Należy złożyć czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

