Zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR
Zakup jest planowany w ramach Projektu,
który finansowany jest w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
I.

Zleceniodawca
AirSafe Sp. z o.o.
ul. Górska 56
32-447 Siepraw
NIP: 8133732290
REGON: 365994124

II.

Data ogłoszenia Zapytania Ofertowego
17.11.2017

III.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2017r. (do końca dnia)
2. Oferty wraz z załącznikami można składać:
a) pocztą lub osobiście na adres: AirSafe Sp. z o.o., ul. Górska 56, 32-447 Siepraw
b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres edrobisz@airsafe.pl
3. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
6. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres:
AirSafe Sp. z o.o.
ul. Górska 56
32-447 Siepraw
oraz posiadać oznaczenie: „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2017/POIR z dnia 17.11.2017r.”
7. Oferta powinna być przygotowana wg wytycznych i informacji określonych w pkt. VII. Opis sposobu
przygotowania oferty.
8. Elementem Oferty powinien być zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty oraz specyfikacja oferowanego
urządzenia, umożliwiające ocenę zgodności z Zapytaniem Ofertowym. Dopuszcza się przedstawienia tych
opisów w formie dodatkowego załącznika do oferty.
9. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może zwrócić się do Wykonawców celem uzyskania wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pionowego centrum obróbczego wraz z
oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem (1 szt.).
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Urządzenie posłuży m.in. do wykonywania, toczenia oraz frezowania elementów, z których będą konstruowane
komponenty urządzenia służącego do miękkiego lądowania zrzucanych na spadochronie ładunków (do wagi
50kg), zwiększającego bezpieczeństwo zrzutu w momencie kontaktu z podłożem (np. siłowniki pneumatyczne).
Wymagane parametry techniczne:
 Wymiary stołu roboczego w przedziale: 900 – 1500 mm x 400 – 600 mm
 Przesuwy: X: w przedziale 700-1100mm / Y: w przedziale 500-600mm / Z: w przedziale 500-700 mm
 Maksymalne obroty wrzeciona w przedziale: 10 000 -15 000 obr/min
 Cyfrowe sterowanie CNC z dyskiem twardym o pojemności co najmniej 1 GB
 Oprogramowanie Cad-Cam z możliwością projektowania w 3D
Minimalne wymagane oprzyrządowanie:
 Imadło maszynowe precyzyjne wym. minimalne: szerokość: 150 mm, wysokość: 50mm, rozstaw: 200mm,
D=420mm
 Precyzyjny uchwyt wiertarski CNC SK40 zakres 1-13 – min. 2 szt
 Uchwyty zaciskowe SK40 ER32 – min. 12 szt
 Komplet tulejek ER32 min. 36 szt
 Komplet tulejek zaciskowych ER16 - min. 10 szt.
 Klucz do oprawek ER32
Dodatkowe warunki przedmiotu zamówienia:
1. Minimalny okres gwarancji na urządzenie - 12 miesięcy;
2. Przedmiot zamówienia powinien obejmować transport, montaż oraz uruchomienie urządzenia w
siedzibie Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany w postaci leasingu przez podmiot finansujący wskazany
przez Zamawiającego.
V.

Kod CPV
42600000-2 Obrabiarki

VI.

Harmonogram realizacji zamówienia
35 dni od daty podpisania umowy sprzedaży z podmiotem udzielającym Zamawiającemu leasingu.

VII.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

VIII.

Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
W ofercie należy przedstawić łączną cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia.
Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela
A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierać termin ważności / termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej złożenia).
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego część formularza
ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(-ych) przedstawiciela(i) Oferenta
zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Oferenta.
W sytuacji, kiedy ofertę i/lub załączniki do oferty w imieniu Oferenta podpisuje pełnomocnik (osoba nie
umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Oferenta) należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
Warunki udziału w postępowaniu
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1.

2.

IX.

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży
oświadczenia, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Oświadczenia te stanowią część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadać odpowiednie
zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent
przedłoży stosowne oświadczenie stanowiące część formularza ofertowego – załącznika nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

Ocena ofert
1.

Złożone oferty zostaną poddane ocenie komisyjnej na podstawie kryteriów oceny przedstawionych poniżej:

Kryterium
Cena
brutto
przedmiotu
zamówienia

Waga
90%

Opis kryterium
Kryterium cena brutto przedmiotu zamówienia (KC) – waga 90%
Oferent określa cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować
będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym i jego
Załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i
ostateczną uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty (nie dopuszcza się rabatów
rzeczowych), obejmującą należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cena brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na
PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.
Liczba punktów w kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:
(cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto rozpatrywanej oferty) x 100 x
90% (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej

Okres gwarancji

10%

Kryterium okres gwarancji (KG) – waga 10%
Oferent określa okres gwarancji na urządzenie będące przedmiotem zamówienia w
miesiącach (nie krócej niż 12 miesięcy).
Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego
schematu:




okres gwarancji udzielony przez Oferenta wynosi: 12 miesięcy – 0 pkt
okres gwarancji udzielony przez Oferenta mieści się w przedziale: od 13 miesięcy do
24 miesięcy włącznie – 5 pkt
okres gwarancji udzielony przez Oferenta wynosi: powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.

Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
(liczba punktów uzyskanych wg powyższego schematu / maksymalna liczba punktów) x 100 x
10 % (waga kryterium) = liczba punktów oferty rozpatrywanej

Zamawiający wyliczy łączną ocenę punktową ofert (P) wg następującego wzoru:
P = KC + KG
Gdzie:
P - łączna ilość punktów,
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KC - ilość punktów końcowych przyznanych za kryterium „cena brutto przedmiotu zamówienia” uwzgledniająca wagę kryterium
„cena brutto przedmiotu zamówienia”
KG - ilość punktów końcowych przyznanych za kryterium „okres gwarancji” uwzgledniająca wagę kryterium „okres gwarancji”

2.
3.

X.
1.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów (P).
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
sprzedaży ze wskazanym przez Zamawiającego podmiotem udzielającym Zamawiającemu leasingu w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania
Oferentem, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek,
pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b) Wystąpienia okoliczności zawinionych przez Zamawiającego i wpływających negatywnie na termin
zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy;
c) Opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru końcowego;
2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom wyłącznie w przypadku zmiany
obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę
równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
3) Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz
zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy;
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością
realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy
zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;
c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których
Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej
zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.
Warunki zmian:
1. Inicjowanie zmian – na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
2. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
3. Forma zmian – aneks do umowy z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XI.

Zamówienia uzupełniające
1.

XII.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień
uzupełniających oraz zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Wykluczenia
4

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. 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 przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1)
2)
3)
4)

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.
5) istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, w ramach której jeden
w wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje
również wówczas, gdy zamawiający i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób
fizycznych działających wspólnie.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z
Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

XII.

Pozostałe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć
wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie do momentu
podpisania umowy na realizację zamówienia w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał
lub nie mógł przewidzieć, udzielenia zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało
się niecelowe.
3. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, gdy:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację
zamówienia, chyba że zamawiający zdecyduje zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) postępowanie jest obarczone istotną wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
4. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym
zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

XIII.

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail)
Edyta Drobisz-Kowalczyk tel. 504734443; e-mail: edrobisz@airsafe.pl

XIV.

Dostęp do danych zawartych w ofercie dla stron trzecich
1.
2.

Oferty oraz wszelkie inne załączniki składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i
jednoznacznie wskazanych przez Oferenta – informacji stanowiących tajemnicę Oferenta.
W ramach składania wniosku o płatność oferty oraz wszelkie inne załączniki mogą zostać przekazane w celu
weryfikacji do właściwej instytucji publicznej. W tym przypadku tajemnica Oferenta nie obowiązuje.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym
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