ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017
z dnia 12.09.2017

1. ZAMAWIAJĄCY
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia: Zakup mini ładowarki ze szczotką i frezarką w ramach
projektu „wdrożenie technologii budowy nowoczesnej nawierzchni bitumiczno –
tłuczniowej „MASIWO”, przy zastosowaniu inteligentnych maszyn drogowych
zintegrowanych ze specjalistycznym programem komputerowym”
2.2. Numer i nazwa Osi priorytetowej: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
RPWM.01.00.00
2.3. Numer i nazwa Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy
2.4. Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R
2.5. Numer wniosku: RPWM.01.05.01-28-0045/16
2.6. Numer wniosku w lokalnym systemie informatycznym: efrr/4515

3. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Projekt „wdrożenie technologii budowy nowoczesnej nawierzchni bitumiczno –
tłuczniowej „MASIWO”, przy zastosowaniu inteligentnych maszyn drogowych
zintegrowanych ze specjalistycznym programem komputerowym” będzie realizowany
w ramach działania RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy i osi priorytetowej Inteligentna
gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00.
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4. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
4.1. Zakres Zamówienia obejmuje dostawę do zakładu Zamawiającego mini ładowarkę ze
szczotką i frezarką składającej się z następujących elementów:

Dane techniczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nośność statyczna – min 3 000 kg,
Nośność operacyjna – min 1 400 kg,
Prędkość jazdy niski zakres – min 10,0 km/h,
Prędkość jazdy wysoki zakres – min 18,0 km/h,
Wysokość podnoszenia – min 3 000 mm,
Wydajność pompy hydraulicznej – min 80,0 l/min,
Masa transportowa – min 3500 kg.

Wyposażenie:
1. Frezarka – min szerokość frezowania 450 mm, min głębokość frezowania 150 mm,
2. Zamiatarka – szerokość zamiatania 1800mm (w opcji dodać kosz zbierający odpady
oraz szczotkę boczną podmiatającą),
3. Szufla otwierana,
4. Widły – min nośność wideł 1400 kg,
5. Szybkozłącze,
6. Oświetlenie robocze (przód i tył).
4.2. Przedmiot zamówienia powinien być nowy.
4.3. Wymagane dostarczenie mini ładowarki na testy (przed podpisaniem umowy) na max
3 dni do siedziby Zamawiającego.
4.4. Miejsce realizacji: ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński.
4.5. Termin realizacji zamówienia: max 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamówienia.
4.7. Gwarancja min. 12 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
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5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
5.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujący warunek:
Powiązania kapitałowe lub osobowe: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia
oferty przez podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
▪ Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w
wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku
udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Z treści załączonego do oferty Wykonawcy oświadczenia mającego na celu
potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż
Wykonawca ten warunek spełnia.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu ofertowym będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy
z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. KRYTERIUM WYBORU
6.1.Rozpatrywane jedynie będą oferty spełniające kryteria formalne.
6.2.Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:
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Kryterium I: Cena netto – waga: 70%
Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium I wynosi 70
Kryterium II: Okres gwarancji – waga: 15%
Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium II wynosi 15
Min okres gwarancji 12 miesięcy

Kryterium III:
Długość gwarancji wyrażona w motogodzinach – waga: 15%
Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium III wynosi 15
Punkty za kryterium CENA NETTO zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena
netto
najtańszej

oferty

Cena
netto
badanej

oferty

X 70 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Punkty za kryterium OKRES GWARANCJI:
12 miesięcy – 0 pkt.
24 miesięcy – 4 pkt.
36 miesięcy – 8 pkt.
48 miesięcy – 12 pkt.
60 miesięcy – 15 pkt.
Punkty za kryterium DŁUGOŚĆ GWARANCJI WYRAŻONA W MOTOGODZINACH:
1000 mtg – 0 pkt.
2000 mtg – 4 pkt.
3000 mtg – 8 pkt.
4000 mtg – 12 pkt.
5000 mtg – 15 pkt.
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6.3. Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I zostaną dodane do
punktów uzyskanych przez nią w ocenie oferty w Kryterium II i Kryterium III, i na
tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie
oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
6.4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą
ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez
Wykonawcę w kryterium I, II, III). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji
z Wykonawcami, jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę punktów.
6.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu
zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie zrealizować
przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać
jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołanie oraz
zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku
gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie
doprowadzą do obniżenia ceny.
7. OFERTA
7.1. Wymagania podstawowe:
a) oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr
oraz zawierać specyfikację techniczną;
b) oferta z niewypełnionymi polami oraz oferta, do której nie dołączono specyfikacji
technicznej zostanie odrzucona;
c) do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 2);
d) oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania;
f) Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec
Zamawiającego. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
g) Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 45 dni kalendarzowych licząc od
dnia upływu terminu na złożenie ofert.
7.2. Cena:
a) oferta powinna zawierać cenę netto i brutto;
b) cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego;
c) podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w walucie obcej;
d) w przypadku wyrażenia ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona na PLN
wg. średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania
7.3. Forma oferty
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Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji
papierowej.
7.4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
a. każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
przedmiotowego zapytania ofertowego;
b. osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Wołodko – kierownik projektu – tel. Kontaktowy: 600 299 721
c. pytania muszą być wysłane na adres e-mail: prd.techniczny@gmail.com do
wiadomości do prd.lidzbark@onet.pl
8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
8.1. Ofertę należy przesłać drogą pocztową oraz elektroniczną lub złożyć osobiście w
siedzibie firmy „ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych” sp. z o.o. do dnia 29.09.2017
do godz. 10:00.
8.2.Decyduje data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych
w wyniku niniejszego zapytania.
9.2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez
podania przyczyn.
9.3. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
9.4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.
9.5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty lub
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu.
9.6. Wyjaśnienia treści ofert: w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany
warunków płatności.
11.
INFORMACJA
O
UPUBLICZNIENIU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ

WYBORZE

Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
12.1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
12.2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP
REGON (w przypadku firmy)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr …………… z dnia ……………... r. niniejszym składam
ofertę cenową na:
Opis

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Mini ładowarka ze szczotką i frezarką
Razem:

Cena netto oferty wynosi: ……………………………………
(słownie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena brutto oferty wynosi: ……………………………………
(słownie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gwarancja …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
Termin realizacji: ……………………………….. dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym
Rok produkcji: ………………….
Termin ważności oferty 45 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
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Specyfikacja techniczna ………………………………………………………………………………..

Oświadczenia:
1. Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym, w tym załącznikami, oraz przyjmuję/emy bez zastrzeżeń wymagania w nich zawarte.
3. Spełniam/y- wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję/-emy się do zawarcia umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zapoznałem/-am/-liśmy się z zapytaniem ofertowym oraz uzyskałem/-am/-liśmy konieczne
informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
6. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.
Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

(miejscowość, data)

...........................................................................
czytelny/e podpis/y) Wykonawcy lub osoby (osób)
uprawnionej(ych) do reprezentacji Wykonawcy/ imienna(e)
pieczątka(i)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….

………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zapytania ofertowego nr …………… z dnia ……………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują
żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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 udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
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