Olsztyn, 14 września 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NIKHEN YACHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z realizacją projektu pod nazwą „Innowacyjny jacht motorowy rozwijający
ofertę turystyczną Warmii i Mazur w zakresie czarteru jachtów”, w związku z którym
Zamawiający będzie ubiegać się o współfinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 1
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie
przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju,

Zamawiający NIKHEN YACHTS Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na dostawę 1 (jednego) fabrycznie nowego modelu
wykonanego w technologii CNC do budowania form do produkcji seryjnej jachtu z
laminatów poliestrowo-szklanych w związku z realizacją ww. projektu pod nazwą
„Innowacyjny jacht motorowy rozwijający ofertę turystyczną Warmii i Mazur w
zakresie czarteru jachtów”.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NIKHEN YACHTS Sp. z o.o.,
Adres siedziby: ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 204, 10-549 Olsztyn
NIP: 739-390-00-80
REGON: 367550851
adres e-mail: kontakt@nikhen.com
telefon: +48 511-716-150

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
Upublicznienie zapytania ofertowego nastąpiło poprzez umieszczenie zapytania na
następującej stronie internetowej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow
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III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 –
2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/27633/Wytyczne_w_zakresie_kwalifiko
walnosci.pdf, a także zasady efektywności, jawności i przejrzystości.
2.
3.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy
prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj.
Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod określony przez wspólny słownik zamówień (CPV): 34522300 – 5.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy 1 (jednego) fabrycznie nowego
modelu wykonanego w technologii CNC do budowania form do produkcji seryjnej
jachtu z laminatów poliestrowo-szklanych w związku z realizacją projektu pod
nazwą „Innowacyjny jacht motorowy rozwijający ofertę turystyczną Warmii i
Mazur w zakresie czarteru jachtów”.
2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony na gruncie prawa autorskiego w
zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Elementy modelu jachtu mają mieć następującą powierzchnię:
a) kadłub – 65,44 m2
b) pokład – 33,6 m2
c) nadbudówka – 12,5 m2
d) podsufitka kokpitu – 4,4 m2
e) podsufitka kabiny – 6,5 m2
f) dach suwany – 9,5 m2
g) pulpit – 2,2 m2
h) ściana LB i PB wnętrza salonu – 12,4 m2
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i) bakisty – 3,5 m2
j) inne – 10 m2,
łącznie – 160,04 m2.

Specyfikacja wykonania modelu:
a) Model wykonany z bloków styropianowych EPS 200 na płycie drewnopodobnej OSB
lub wiórowej,
b) Bloki styropianowe klejone klejem poliuretanowym,
c) Model wycięty w styropianie pokryty laminatem bezstyrenowym,
d) Model pokryty poliestrową pastą CNC frezowany do wymiarów zgodnych z plikiem
3D,
e) Złącza elementów modelu laminowane i pokryte pastą modelarską CNC,
f) Model pokryty szpachlą natryskową wyprowadzony na wysoki połysk, papier 1200 +
polerka,
g) Model na stelażu z profili stalowych zamkniętych 50x 50 mm i 70x70 mm.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności gospodarczej, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent załączy
do oferty odpis z odpowiedniego rejestru, uprawniający go do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

VI. INFORMACJA NA TEMAT POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄ podmioty
powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi być złożona we wskazanym terminie, z zachowaniem formy pisemnej, w
języku polskim pod rygorem nieważności, wraz z oświadczeniem o braku powiązań
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową.
Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela
Oferenta uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionymi
dokumentacjami rejestrowymi, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Oferenta, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do wykonania czynności.
Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwocie brutto. Wszystkie dodatkowe
koszty związane ze złożeniem oferty leżą po stronie Wykonawcy.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
Oferent może wycofać ofertę pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu
składania ofert.

VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
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1. Wszystkie oferty, jakie wpłynął do Zamawiającego w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z treścią zapytania
ofertowego.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które:
a) zostały złożone w terminie,
b) są zgodne z treścią Zapytania Ofertowego,
c) zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną wraz z wymaganymi
załącznikami.
3. Wykonawca przedstawi całkowitą cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4. Cena musi być podana w złotych cyfrowo i słownie.
5. W cenie oferty należy ująć wszystkie nakłady konieczne do wykonania przedmiotu
zamówienia, w tym koszty wynikające z przedmiotu zamówienia, jak również
wszelkie inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej
realizacji zamówienia oraz tzw. koszty ryzyka.
6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
7. Zamawiający dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. W przypadku podania
ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z
dnia ogłoszenia zapytania.
8. Cena oferty nie podlega waloryzacji i nie ulegnie zmianie.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:
Kryterium I - CENA – 75%
Kryterium II – CZAS REALIZACJI W DNIACH – 20%
Kryterium III – OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH – 5%

W kryterium I – CENA – najwyższą liczbę punktów (75) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cena najniższa
___________________________ x 75 = Liczba punktów
Cena oferowana przez oferenta
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W kryterium II – CZAS REALIZACJI W DNIACH najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma
oferta zawierająca najkrótszy czas realizacji, a każda następna odpowiednio zgodnie ze
wzorem:

Najkrótszy czas realizacji w dniach
___________________________________________ x 20 = Liczba punktów
Ilość dni realizacji oferowana przez oferenta

W kryterium III – OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH - najwyższą liczbę punktów (5)
otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, a każda następna odpowiednio
zgodnie ze wzorem:

Ilość miesięcy gwarancji oferowana przez oferenta
____________________________________________ x 5 = Liczba punktów
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

Do oceny ofert pod względem przyjętych kryteriów zostaną podane wyłącznie oferty
ważne spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
oferent pominie jedno kryterium jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w
ocenie zostanie mu przyznanych 0 pkt.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
obliczoną wg powyższych wzorów matematycznych.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają najwyższą liczbę punktów, wówczas
Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, do złożenia
ofert dodatkowych i Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą
elektroniczną (e-mail).
W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą
kwotę, jaką Zamawiający może zgodnie z budżetem projektu przeznaczyć na realizację
zamówienia, Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na zapytanie
ofertowe i spełniają warunki udziału w postępowaniu, do złożenia ofert dodatkowych i
Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (email).
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia
ofert przekraczających budżet przeznaczony na realizację zamówienia.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADNIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: NIKHEN YACHTS spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 204, 10-549 Olsztyn, w
terminie do dnia 22-09-2017, do godz. 12.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia upływa z dniem 07-12-2017 r.

XI. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych
wyjaśnień do złożonej oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na
każdym etapie bez podania przyczyny.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania
ofert nie krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany
terminów stają integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku
każdy z Oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym
fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania
ofertowego.
4. W przypadku, gdy wybrany Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Oferentem, który w
postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert
Oferentom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
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6. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na następującej stronie
internetowej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow
oraz przekaże Oferentowi, który złożył ofertę poprzez wiadomość e-mail na wskazany
adres poczty elektronicznej.
7. Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.
8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIK:
Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
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Załącznik Nr 1
OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych

_____________________
(pieczątka nagłówkowa Wykonawcy,
dane teleadresowe Wykonawcy)

______________, dnia ____________
(miejscowość)

Przystępując do udziału w postępowaniu na realizacje dostawy 1 (jednego) fabrycznie
nowego modelu wykonanego w technologii CNC do budowania form do produkcji
seryjnej jachtu z laminatów poliestrowo-szklanych w związku z realizacją projektu pod
nazwą „Innowacyjny jacht motorowy rozwijający ofertę turystyczną Warmii i Mazur
w zakresie czarteru jachtów” dla NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość
(Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju,
oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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:
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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Dnia ___________, ___________________________________
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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