Szczecin,09.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2017

1. ZAMAWIAJĄCY:
PRO ECO SP. Z O.O.
Al. Wojska Polskiego 3/3
70-470 Szczecin
REGON: 321376828
NIP: 852-260-28-77
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. „ZAKUP I MONTAŻ INNOWACYJNEJ LINII DO
RECYKLINGU POLISTYRENU WYSOKOUDAROWEGO HIPS” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 01.07. Inwestycje
przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Tryb
udzielenia zamówienia - zamówienie powyżej kwoty 50.000 zł netto. Niniejsze postępowanie
realizowane jest zgodnie z “Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych
przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014 – 2020, wersja 1.0.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Nazwa zamówienia: zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy wirówki. Przedmiotem
zamówienia jest maszyna służąca do odwirowania wody i pozostałych po procesie mycia
zanieczyszczeń, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, wał ze stali gatunkowej , długość robocza
min. 2 000 mm, sito z blachy kwasoodpornej, okna rewizyjne z obu stron. Maszyna musi być
wyposażona w system automatycznego czyszczenia sit, ślimak do odprowadzenia odpadów, spust
odwirowanej wody oraz możliwość odciągu wilgotnego powietrza. Całość ustawiona na
wibroizolatorach tłumiących drgania. Wilgotność materiału wchodzącego + - 7% wymagana wilgotność
materiału na wyjściu + - 0,5% (tolerancja w zakresie + - 0,1%). Wydajność robocza min. 700 kg/h.
MAKSYMALNY TERMIN DOSTAWY: 14 lipca 2017r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE FORMALNE
a. Brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym (Załącznik nr 2). 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 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b. Posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Oświadczenie należy załączyć do
oferty).
c. Oferent oświadcza, iż (Oświadczenie należy załączyć do oferty):
 Wobec Oferenta nie wszczęto postępowanie upadłościowego lub/ i ogłoszono jego upadłość.
 Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
 Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezapewniającej niezakłóconą
realizację zamówienia.

5. KRYTERIA OCENY ORAZ WAGI PUNKTOWE / PROCENTOWE
Kryteria oceny oferty mają na celu wyłonienie Dostawcy spełniającego wymagania przedmiotowe i
podmiotowe Zamawiającego do realizacji zamówienia. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Każda z części zamówienia będzie oceniana odrębnie.

Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie
może otrzymać oferta za dane
kryterium

Cena

60 %

60 pkt

Termin realizacji

40 %

40 pkt

Łącznie

100 pkt

Podsumowanie:
a) Ocena odbywać się będzie na podstawie informacji zawartych w przedstawionej Ofercie. W
toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i dokumentów. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Dostawcy
potwierdzenia przedłożonych przez niego informacji, np. poprzez przedstawienie karty
katalogowej, specyfikacji technicznej wirówki lub innych informacji uwiarygadniających
realizację dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3 niniejszego zapytania.
b) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów ze
wszystkich ocenianych kryteriów.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
d) Oferty złożone po czasie określonym w terminie złożenia nie będą rozpatrywane.
e) Oferty niekompletne (brak któregokolwiek z wymaganych załączników) nie będą
rozpatrywane.
6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) KRYTERIUM I - Cena – waga 60%
Oferta z najniższa ceną otrzymuje 60 punktów. Sposób oceny pozostałych ofert pod kątem
zaproponowanej ceny wygląda następująco:
(najniższa cena / cena oferenta) x 60 = ilość uzyskanych punktów
b) KRYTERIUM II – Termin realizacji – waga 40%
Zamawiający przyzna Punkty za termin realizacji wskazany w ofercie w następujący sposób:
1. Termin dostawy wirówki:
1.1. Do 10 lipca – 0pkt
1.2. Do 5 lipca – 20 pkt
1.3. Do 30 czerwca – 40 pkt
Zamawiający oczekuje zgodności wykazanego doświadczenia z Przedmiotem Zamówienia
odpowiednio dla każdej z części zamówienia, dla której Oferent składa ofertę.

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę z największą sumą punktów uzyskanych w związku z oceną
Kryterium I i Kryterium II.
7. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: biuro@proeco.info;
2. W wersji papierowej do siedziby PRO ECO SP. Z O.O., Al. Wojska Polskiego 3/3, 70-470
Szczecin
Oferta powinna być złożona do dnia 16.06.2017 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty
do biura – siedziby Zamawiającego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.
Oferty należy składać na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)
wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenia określone w pkt. 4 niniejszego zapytania).
Oficjalne rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 16.06.2017 r. o godzinie 15.30.
8. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
Każdy Oferent oświadcza, iż nie jest z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo
(Oświadczenie). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Nie złożenie stosownego oświadczenie skutkuje wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.

9. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
a. Załącznik 1 – Oświadczenie o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (spełnienie wymagania określonego w pkt. 4a zapytania)
b. Załącznik 2 – Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych
w zapytaniu (spełnienie wymagań określonych w pkt. 4b zapytania)
c. Załącznik 3 - Oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności wyłączających z udziału w
zapytaniu (spełnienie wymagań określonych w pkt. 4c zapytania)

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
a. Zamawiający zastrzega sobie:
 możliwość zawieszenia lub całkowitego zamknięcia postępowania w przypadku wykrycia wad
w zapytaniu w celu ich usunięcia;
 możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia
postępowania bez podawania przyczyn (wówczas Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
względem Zamawiającego w przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych). W tym
zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
b. Wszelkie zmiany dotyczące treści zapytania cenowego Zamawiający upubliczni na stronie
internetowej.
c. W przypadku istotnych zmian, termin składania ofert może ulec wydłużeniu lub może zostać
rozpisane nowe zapytanie.
11. KONTAKT
Dodatkowych informacji na temat postępowania udziela Przemysław Brzeziński pod
numerem telefonu 792 475 093 oraz adresem email: biuro@proeco.info

Prezes Zarządu
Marek Grzegorz

