Żary 28.02.2017r.
Zamawiający
Firma “ Węgier Glass” Wojciech Węgier
ul. Szklarska 39
68-200 Żary
NIP 928-001-41-88
email. wwegier@wegierglass.com.pl
Tel.+48 684793123
Adres strony internetowej.www.wegierglass.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma „Węgier Glass” Wojciech Węgier podejmująca do realizacji projekt inwestycyjny RPLB 01.05.01-080020/16 pt: ”Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych w zakresie kształtowania
i obróbki szkła dla różnych gałęzi przemysłu” w ramach dofinansowania z poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora
MŚP- wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 składa zapytanie
o cenę w następującym zakresie i opisie przedmiotu zamówienia. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają
zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.wegierglass.com.pl
1. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa jednostki automatu do precyzyjnej obróbki małych elementów szklanych min.szer.20 x
max.dł.300mm w grubości 2-10mm jako elementu linii produkcyjnej do produkcji lusterek
samochodowych
Zakres tej usługi obejmuje:
1. Dostawę urządzenia
2. roboty instalacyjne
3. przeszkolenie pracowników
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Kod CPV:
42641400-5 obrabiarki do obróbki szkła
42990000-2 różne maszyny specjalnego zastosowania
42611000-2 centra obróbkowe
3. Harmonogram realizacji zamówienia:
-planowany termin dostawy I kwarta 2018r.

-za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę dostarczenia urządzenia przez Dostawcę i jej
montaż ,a także wykonanie rozruchu
-Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia wykonany bez
jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest
uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Dostawcy terminu na usunięcie
stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
-odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru po uruchomieniu .

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia,
Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na
formularzu,
zgodnie
z
załączonym
wzorem
(załącznik
nr
1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać
stosowne podpisy oferenta. Złożona oferta powinna obejmować:







Cenę netto, stawkę podatku VAT,
Datę sporządzenia oferty,
Termin realizacji zamówienia,
Termin ważności oferty,
Sposób i terminy płatności,
Informacja o terminie gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w
dowolnym terminie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Dostawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
5. Termin składania ofert, miejsce składania ofert , osoba do kontaktu, nr telefonu, adres email,
Ofertę należy dostarczyć do dnia 17.03.2017.r. do godziny 16.00. Oferta powinna być złożona w
siedzibie Zamawiającego w Żarach (adres podany w informacji o zamawiającym niniejszego „Zapytania
Ofertowego”), w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wwegier@wegierglass.com.pl
O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu.
Osoba do kontaktu : Wojciech Węgier nr telefonu +48684793123 lub adres email na który można
składać zapytania w ramach oferty wwegier@wegierglass.com,pl,

6. Kryteria oceny oferty i informacja o wagach punktowych oraz opis sposobu przyznawania punktacji za
spełnienie danego kryterium oceny ofert .
Ustala się następujące kryteria oceny dla oferty (waga/kryterium):
1 - Cena: 70 pkt.
2.- Gwarancje 10 pkt.
3.- Dostęp do serwisu pogwarancyjnego oraz części zamiennych 10 pkt

4.Doświadczenie w sprzedaży urządzeń dla branży szklarskiej 10 pkt.

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
a) Cena netto -Pc
Cn
Pc = ---------- x Wg
Cb
gdzie:
Pc – otrzymane punkty
Cn – cena netto najniższa wśród złożonych ważnych ofert
Cb – cena netto oferty badanej
Wg – waga kryterium ceny
Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 70 pkt.
b) Okres gwarancji -Pg
W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w
formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty okres gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres
gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta
odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniany w następujący sposób:

Lp.

Okres gwarancji
w liczbie
miesięcy

Liczba przyznanych
punktów

1

13-24

10

2

12

5

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 10 pkt.
c) Serwis pogwarancyjny Psg
Za każdą ofertę zawierająca zobowiązanie dostawcy do świadczenia odpłatnego serwisu
pogwarancyjnego oraz dostępu do części zamiennych przez co najmniej 10 lat od dnia upływu gwarancji
zostanie przyznane 10 pkt.
d) Doświadczenie w konstruowaniu i produkcji urządzeń dla branży szklarskiej Pd
Producent legitymujący się co najmniej 5 letnim doświadczeniem w konstruowaniu i produkcji urządzeń dla
branży szklarskiej otrzyma 10 pkt

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po
zsumowaniu w /w kryterium oceny ofert, tj. P = Pc + Pg + Ps + Pd
7. Termin realizacji umowy,
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 24.03.2017.r. do godziny 16.00. O
wynikach

postępowania

uczestnicy

zostaną

niezwłocznie

poinformowani

drogą

pisemną.

Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa . Wybrany
wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o miejscu i terminie podpisania
umowy.
8. Warunki wykluczenia z postępowania,
1.

wykluczeniu z postępowania podlegają wykonawcy powiązani kapitałowo i osobowo z Firmą
„Węgier Glass” Wojciech Węgier .Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 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% 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.

2. z udziału w postępowaniu są wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną
częścią zapytania ofertowego, bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów
potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. z udziału w postępowaniu są wykluczeni wykonawcy, którzy złożą ofertę po wskazanym
terminie.
9. Określenie warunków istotnych zamian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy,
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania może zostać zmieniona w wyniku zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT.

Załączniki
1. Wzór formularz oferty
2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,

Załącznik nr 1

……………….., dnia ……..

……………………………………..
(miejsce na pieczęć firmową)

FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:
Imię i nazwisko/Nazwa:
Adres/Siedziba:
Numer telefonu /faks:
Numer NIP:
Numer REGON:
Dane Zamawiającego:
Firma “ Węgier Glass” Wojciech Węgier
ul. Szklarska 39
68-200 Żary
NIP 928-001-41-88
e-mail..wwegier@wegierglass.com.pl
Tel.+48 684793123
Adres strony internetowej.www.wegierglass.com.pl
Cena wykonania całkowitego zakresu przedmiotu zamówienia wyniesie:
•
•
•

cena netto .................
podatek VAT..............
cena brutto...............

Termin ważności oferty............................................................................................
Pozostałe warunki postawione w zapytaniu ofertowym:

Lp.

Nazwa kryterium

1

Okres gwarancji

2.

Dostęp do serwisu
pogwarancyjnego i części

3.

Doświadczenie w produkcji i
konstruowaniu urządzeń

Wartość (liczbowo i słownie)

OŚWIADCZENIA:
A. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, w całości ją akceptuję i nie wnoszę do
niej żadnych zastrzeżeń, a niniejsza oferta jest z nim w całości zgodna.
B. Oświadczam, że mam pełną świadomość iż przedmiot niniejszej oferty stanowią usługi realizowane w
ramach projektu pn. ”Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych w zakresie
kształtowania i obróbki szkła dla różnych gałęzi przemysłu” w ramach dofinansowania z poddziałania
1.5.1 Rozwój sektora MŚP- wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020
C. Oświadczam, że okres obowiązywania niniejszej oferty wynosi ……………….
D. Oświadczam, że treść oferty jest w całości zgodna z zapytaniem ofertowym.
E. Uwagi, dodatkowe informacje i załączniki do oferty:
1) ……………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………………….

………………………....
Podpis i pieczęć oferenta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Firmy Węgier Glass Wojciech Węgier dotyczące
projektu pt. ” Wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych w zakresie kształtowania
i obróbki szkła dla różnych gałęzi przemysłu”” w ramach dofinansowania z poddziałania 1.5.1 „ Rozwój sektora
MŚP- wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………
oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice,
dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………..…………….…………
(miejscowość, data)

…………..…………….…………
podpis Oferenta

