Rzeszów, 31.07.2017 r.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 20.07.2017 r.
Dokonuje się zmian w zapytaniu ofertowym z dnia 20.07.2017 r. dotyczącym dostawy wtryskarki. Zmiany dotyczą zapisów w następujących punktach:
-

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zmiana dotyczy parametrów wtrysk i średnica ślimaka

-

IX. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY. Zmiana dotyczy terminu realizacji zamówienia

-

X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. Zmiana dotyczy terminu składania i

otwarcia ofert
-

XI. FORMA SKŁADANIA OFERT I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA Zmiana dotyczy przewidywanego terminu zakończenia procedury przetargowej

-

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WZÓR OFERTY. Zmiana dotyczy parametrów wtrysk i średnica ślimaka

Niżej pełna treść zmienionego zapytania ofertowego.

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Tworzyw Sztucznych "LEMAR", Marian Lejowski,
Al. Okulickiego 16
35-206 Rzeszów
http://www.lemar.rzeszow.pl/
NIP: 8130001640; REGON: 690017960

II.

PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Zasada konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy
prawo zamówień publicznych.

1

III.

RODZAJ ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia: Dostawy

IV.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Wtryskarka - Kod CPV – 42994200-2 - nazwa kodu CPV - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

V.

Wtryskarka 1 sztuka o parametrach:

VI.

Parametr

Wartość parametru

Siła zamykania

min. 3200 kN

wtrysk

min.1800 cm3/g

średnica ślimaka

min. 80 mm

wielkość płyt

min 940 x 940 mm

prześwit kolumn

min. 660 x 660 mm

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną oferenci:
a) posiadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania uprawnionych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) będący w sytuacji finansowej gwarantującej dobrą jakościowo i terminową realizację
zadania,
c) w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego.

Ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych
oświadczeń podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym.
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VII.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA):

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się kryterium najniższej ceny. następującymi kryteriami:
Opis kryterium

Waga kryterium

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto
w PLN

VIII.

100 pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
Kryterium - Cena netto
a) waga kryterium 100 pkt.
b) Sposób obliczenia: Pk1 =(Cn / Cr) x 100
gdzie:


Pk1 – ilość punktów dla kryterium



Cn – najniższa oferowana cena



Cr - cena oferty rozpatrywanej

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą
ilość punktów.

IX.

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba firmy Al. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów
2. Termin realizacji zamówienia: 30.01.2018 r.

X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty pisemne należy składać w siedzibie firmy do dnia

08.08.2017 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2017 r. o godz. 12.30. Oferenci mogą być obecni przy
otwarciu ofert.
XI.

FORMA SKŁADANIA OFERT I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg wtryskarka”.
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2. Przewidywane zakończenie procedury przetargowej 08.08.2016 r. Podpisanie umowy w
przeciągu 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego wybranego Oferenta o przyznaniu mu kontraktu.
3. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.

Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz
powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta. W
przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w
imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

2.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww.
danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
terminem otwarcia.

3.

Zaoferowana cena powinna podana być w PLN i uwzględniać wykonanie wszystkich prac i
czynności świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. Ceny podane
w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.

4.

Oferta winna być sporządzona na „FORMULARZU OFERTY” stanowiącym załącznik nr 1
do ogłoszenia, oraz posiadać niżej wymienione załączniki i dokumenty:
1) Aktualny odpis/wydruk z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Oświadczenie Oferenta potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub że
uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
3) Oświadczenie Oferenta że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności.
4) Oświadczenie o spełnieniu wymogów wymienionych w punkcie VI Zapytania "Warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania"
5) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymienionych w
punkcie XIV

Zapytania Wykluczenia i

osobowych i kapitałowych"
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informacja na temat zakazu powiązań

XIII.

INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

XIV.

WYKLUCZENIA I INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty w odniesieniu do których wszczęto
postępowanie upadłościowe lub układowe.

Oferent złoży stosowne oświadczenia dotyczące wymogów wymienionych w punktach 1 i 2

XV.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJACYM
Osobą wyznaczoną

do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych

jest następujący przedstawiciele zamawiającego: Agnieszka Ipnar,

tel. 608024979,

e-mail: a.ipnar@lemar.rzeszow.pl.

XVI.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej
wykonania w następujących okolicznościach:
a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mają5

cym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do
zmiany przepisów prawa;
b. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych
stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią
spowodowanych;
c. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
d. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub poszczególnych etapów –
w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
e. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do
zmian nią spowodowanych;
2.

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

XVII.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
XVIII.

INFORMACJE DODATKOWE.
1. Organizator postępowania lub oferent może żądać

powtórzenia czynności albo

unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych
2. Zebranie organizacyjne dla Oferentów nie będzie organizowane.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferenta
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej
korekty. Zamawiający, o ile uzna to za właściwe zastrzega sobie możliwość nego6

cjowania cen i warunków określonych w ofercie z wybranymi Oferentami. Do ewentualnych rozmów zostaną zaproszeni tylko Oferenci, których oferty zostały ocenione jako najbardziej korzystne,
4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących
okolicznościach:
1) nie złożono żadnej ofert;
2) cena

najkorzystniejsza

oferty

przewyższa

kwotę,

którą

Zamawiający

może

przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć;
4) Zamawiającemu nie zostały przyznanie środki, na sfinansowanie tego zamówienia;
5) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w
sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.
5.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu Oferentów, którzy złożyli oferty, podając informację o „zakończeniu postępowania wyborem Oferenta”, lub informację o
„zakończeniu przetargu na skutek jego unieważnienia w całości”.

Marian Lejowski
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WZÓR OFERTY

.......................................................
(pieczęć oferenta)

Zakład Tworzyw Sztucznych
"LEMAR", Marian Lejowski,
Al. Okulickiego 16
35-206 Rzeszów

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wtryskarki składamy ofertę zgodnie z
wymogami zawartymi w ogłoszeniu/zaproszeniu o zamówieniu publicznym na dostawy.

I.

OFERENT

Nazwa oferenta
Adres
NIP
Nazwa i numer dokumentu rejestrowego
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do
kontaktów w sprawie oferty
Telefon kontaktowy
e-mail
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II.

CENA I OPIS OFERTY
Nazwa środka trwałego (maszyny/urządzenia)

Cena netto
[PLN]

Podatek VAT
[PLN]

Cena brutto
[PLN]

Wtryskarka

Parametr

Wymagana wartość
parametru

Siła zamykania

min. 3200 kN

wtrysk

min.1800 cm3/g

średnica ślimaka

min. 80 mm

wielkość płyt

min 940 x 940 mm

prześwit kolumn

min. 660 x 660 mm

.....................................................

Oferowana wartość
parametru

........................................................

miejscowość, data

podpis/podpisy osób upoważnionych
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