Biała, 03.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe
Zakup półautomatów spawalniczych MIG/MAG inwentorowa
W związku z realizacją projektu pt.
„Wzrost konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”
nr RPWP.01.05.02-30-0657/15-00
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działania 1.5. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”
Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnych
rozwiązań.

1) Zamawiający:
Nazwa: P.H.P. “AKSA” OSPRZĘT DO KOPAREK , ANDRZEJ KŁODZIŃSKI
Adres: Biała 23, 62-580 Grodziec
NIP: 665-243-83-00
REGON: 311608502
Reprezentowane przez Andrzeja Kłodzińskiego

2) Tryb udzielania zamówienia
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 na potrzeby realizacji projektu „Wzrost
konkurencyjności firmy oraz wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę i doposażenie”.

2) Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie internetowej firmy www.php-aksa.pl, w siedzibie
firmy
oraz
na
stronie
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Bazy

Konkurencyjności

Funduszy

Europejskich

3) Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup półautomatów spawalniczych MIG/MAG.
Parametry:
-Prąd spawania 500A
-sprawność minimum 50%
-podajnik drutu zewnętrzny
-chłodnica cieczy
-przewód spawalniczy chłodzony cieczą typu Binzel

4) Miejsce i sposób składania ofert
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42000000-6
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5) Termin wykonania zamówienia
Dostawa urządzenia na teren firmy

6)

Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny

1. Zamawiający wybierze jedną – najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu
ofertowym. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
Cena oferty netto – waga 70%
Parametry urządzenia – waga 30%
Oferta otrzyma łącznie 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według formuły:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = -----------------------------------*100*70%
Cena badanej oferty
2. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Rozliczenia między
Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę obliczoną
zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6.1 Zapytania ofertowego.
4. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami,
ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać
wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub
przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

7) Opis przygotowania oferty
1. Złożona oferta powinna zawierać:
a) Nazwę i adres oferenta;
b) Cenę netto.
c) Parametry techniczne
3. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty, winny być składane w formie oryginału.
4. W przypadku nie złożenia lub wadliwego złożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu
Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym terminie do uzupełnienia dokumentu. Nie
uzupełnienie w określonym terminie wymaganego dokumentu skutkować będzie odrzuceniem
oferty.

8) Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 23.07.2017r. do godziny 24:00 w wersji elektronicznej,
pocztą, kurierem lub osobiście na adres:
P.H.P. „AKSA” Osprzęt do koparek Andrzej Kłodziński, Biała 23, 62-580 Grodziec
e-mail: biuro@php-aksa.pl
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O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby firmy podanego w
zamówieniu.
2. Oferta winna być złożona w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Poprawki w ofercie musza być sygnowane podpisem Wykonawcy. Zamawiający poprawia w
ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę,
jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna lub e-mailem) nie wyrazi
zgody (forma pisemna lub mailem) na poprawienie omyłki – dotyczy – innych omyłek polegających na
niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu lub zmianie przed terminem składania
ofert.
7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

9)

Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi jawnie w dniu 24.07.2016r. o godzinie 9:00 w siedzibie firmy. Oferty od
momentu otwarcia są jawne.

10) Ogłoszenie wyników postępowania
1. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z
podaniem uzasadnienia. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie
jej w biurze Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.
2. Wykonawcy mogą zgłaszać wniosek o ponowne rozpatrzenie oferty w terminie 2 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (tzn. od daty umieszczenia informacji
na stronie internetowej Zamawiającego) podając niezgodność wyboru oferty z zapytaniem
ofertowym. Zamawiający niezwłocznie rozstrzyga wniesiony wniosek informując o tym
Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z postępowania.

11)

Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Będzie zawierała rażąco niską cenę;
4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
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5. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 7
zapytania ofertowego.

12)

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności
podania przyczyny unieważnienia.
2. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy lub gdy nastąpi rozwiązanie umowy pomiędzy P.H.P. „AKSA” OSPRZĘT DO
KOPAREK , ANDRZEJ KŁODZIŃSKI a Instytucją Pośredniczącą.
UWAGA:
W przypadku nie wybrania Wykonawcy zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na złożenie ofert
o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do
negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13) Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu
Osoba do kontaktu: Andrzej Kłodziński
telefon: 063 220 47 38
komórka: 607 40 56 91
faks: 063 248 63 05
e-mail: biuro@php-aksa.pl
Pytania w formie pisemnej można kierować na podany adres e-mail: biuro@php-aksa.pl lub na adres
Zamawiającego: Biała 23, 62-580 Grodziec; w terminie do dnia 22.07.2017r. do godziny 15:00.
Zamawiający, bez ujawniania źródła pytania, zawiadamia Wykonawców, którym wysłał zapytanie
ofertowe o pytaniach i odpowiedziach, w tym o zmianie treści zapytania oraz zamieszcza te
informacje na swojej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego.
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub e-mailowo.
Zapytanie ofertowe wysłano drogą elektroniczną i/lub pocztą i/lub doręczono osobiście oraz
umieszczono na stronie internetowej firmy www.php-aksa.pl na stronie Bazy Konkurencyjności
Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
UWAGA:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty
będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym
dokumencie.
Podstawa prawna:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 punkt 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 opublikowana na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl
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