
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017 z dnia 19.07.2017r.

I. ZAKŁAD  PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY  K&R  PROFIL  zaprasza  do  złożenia  oferty
cenowej  na  dostawę  młynka  do  tworzyw  sztucznych  w  ramach  projektu  pt.:  “WZROST
KONKURENCYJNOŚCI  Z.P.H.U.  K&R  PROFIL  S.C.  POPRZEZ  WDROŻENIE  INNOWACYJNEJ
TECHNOLOGII  PRODUKCJI  NOWYCH  PRODUKTÓW  PRZEZNACZONYCH  DLA  BUDOWNICTWA
ENERGOOSZCZĘDNEGO”,  współfinansowanego  ze  środków  DZIAŁANIA  2.5  WSPARCIE
INWESTYCYJNE SEKTORA MŚP REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY K&R PROFIL,  Tokarnia  183,  26-060 Chęciny,  
NIP  9591686228, REGON  260027233; Tel. 41 315  41  84;  http://krprofil.pl, email:
biuro@krprofil.pl.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Z uwagi  na łączną szacunkową wartość  zamówień na urządzenia planowane do zakupu  w
ramach  projektu  pt.:  “WZROST  KONKURENCYJNOŚCI  Z.P.H.U.  K&R  PROFIL  S.C.  POPRZEZ
WDROŻENIE  INNOWACYJNEJ  TECHNOLOGII  PRODUKCJI  NOWYCH  PRODUKTÓW
PRZEZNACZONYCH  DLA  BUDOWNICTWA  ENERGOOSZCZĘDNEGO”,  które  objęte  są
nadrzędnym kodem CPV 42000000-6 - Maszyny przemysłowe i pomimo szacowanej wartość
przedmiotu zamówienia nie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT), postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg.
reguł  opisanych  w obowiązujących Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  2014-2020 z dnia 19 września 2016r.  Postępowanie  nie
podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. NAZWA I KODY CPV ZAMÓWIENIA:

- 42994200-2 - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę  młynka  do  tworzyw  sztucznych,  którego
szczegółowa specyfikacja jest zgodna z opisem zamieszczonym poniżej.

a)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Młynek  do  tworzyw  sztucznych  —  1  sztuka  (CPV:  42994200-2),  o  następujących
parametrach technicznych:

L.
p.

Element konfiguracji Wymagane minimalne parametry techniczne

1. Moc 4,0 kW

2. Ilość noży Min. stałe 2x1, min. obrotowe 6 (3x2)
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3. Obroty 550 obr/min 

4. Wydajność (kg/h) 100-150 kg/h

5. Dodatkowe opcje

Dodatkowe opcje – 
Szuflada na przerobiony surowiec
Szafka sterownicza

Amperomierz
6. Gwarancja Min. 12 miesiące

b) Urządzenie  powinno  być  dostarczone  z  instrukcją  obsługi  w  języku  polskim  oraz
posiadać gwarancję według oferty producenta i serwisu oraz zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia.

c) Dostarczany  towar  musi  być  nowy,  nieużywany,  wolny  od  obciążeń  i  praw
ustanowionych na rzecz osób trzecich.

V. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Miejsce  realizacji  Zamówienia  —  ZAKŁAD  PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY
K&R PROFIL, Tokarnia 183, 26-060 Chęciny.

2. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający  informuje,  iż  Wykonawca  może  uzyskać  dodatkowe punkty  za  skrócenie
terminu realizacji zamówienia zgodnie z zapisem w pkt. VI, ust.6

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KRYTERIA I ZASADY ZŁOŻENIA ORAZ OCENY 
OFERTY:

1. Składana  oferta  musi  być  zgodna  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  innymi
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zastrzega się, że jeden oferent może złożyć nie więcej niż jedną ofertę.

4. Wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu  muszą  posiadać  uprawnienia  do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania  takich  uprawnień,  posiadać  wiedzę  i  doświadczenie  umożliwiającą
wykonanie  zamówienia,  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również znajdować się w sytuacji
ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na dowód potwierdzający spełnianie powyższych warunków Zamawiający wymaga od
Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu  warunków udziału  w
postępowaniu (Załącznik nr 2) — ocena: spełnia / nie spełnia.
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5. Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczeni  są  wykonawcy  powiązani  osobowo  lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne  powiązania  między  beneficjentem  lub  osobami  upoważnionymi  do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z 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.

Weryfikacja powyższego zostanie przeprowadzona na podstawie złożonego przez oferenta
oświadczenia (Załącznik nr 3) — ocena: spełnia / nie spełnia.

6. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty:

a) Cena 80% (80 pkt.)

Oferty otrzymają ilość punktów obliczoną wg. wzoru:

najniższa cena oferty netto spośród ważnych ofert
                  x 80 pkt.

cena badanej oferty netto

b) Termin realizacji zamówienia — 20% (20 pkt.)

 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 10 dni 
roboczych włącznie od dnia podpisania umowy otrzyma 0 pkt.

 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 7 dni 
roboczych włącznie od dnia podpisania umowy otrzyma 10 pkt.

 Wykonawca, który zaoferuje termin realizacji zamówienia do 4 dni 
roboczych włącznie od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt.

Wykonawca w Załączniku nr  1 (Formularz  ofertowy)  zobowiązany jest  wskazać
termin realizacji zamówienia. W przypadku braku wskazania terminu realizacji w
Formularzu  ofertowym,  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  oferuje  termin
realizacji zamówienia 10 dni roboczych i otrzyma 0 pkt.

Łączna  ilość  punktów  będzie  liczona  jako  suma  uzyskanych  punktów  w
kryterium  „cena"  oraz  „termin  realizacji  zamówienia".  Za  najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów za oba
kryteria oceny ofert.
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. WARUNKI, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferent musi założyć następujące dokumenty:
a.Uzupełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
b.Podpisane Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiące załącznik nr 2.

c.Podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
stanowiące załącznik nr 3.

d.Podpisane parametry techniczne proponowanego urządzenia stanowiące 
załącznik nr 4.

2. Oferty niekompletne, zawierające błędy oraz niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia
i/lub innymi wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone.

3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania  w  terminie  do  dnia  26.07.2017r w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY  K&R  PROFIL,  Tokarnia  183,  26-060  Chęciny,
osobiście,  drogą pocztową, scan na adres  e-mail:  robert@krprofil.pl (w tytule prosimy
podać  numer  zapytania  ofertowego),  przesyłką  kurierską  lub  osobiście.  W  każdym  z
wymienionych sposobów o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia
decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

4. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:  Robert Kostecki  (Właściciel)
tel. 500 020 935 e-mail: robert@krprofil.pl, od poniedziałku do piątku godz. 9.00 - 12.00.
Pytania co do przedmiotu zamówienia prosimy kierować drogą pisemną (email) na w/w
adres.

5. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt.VII, ust.3 nie będzie rozpatrywana.

6. O  wynikach  postępowania  (ewentualnie  o  jego  unieważnieniu)  Oferenci  zostaną
powiadomieni drogą e- mail.

VIII. ROZLICZENIE USŁUGI:

1. Za  realizację  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie,  które
obejmuje  dostawę  przedmiotu  zamówienia  w  miejsce  realizacji  zamówienia  wraz  z
kosztami transportu, rozładunku i montażu.

2. Zamawiający zastrzega, że rozliczenie nastąpi na podstawie podpisanej umowy, protokołu
odbioru oraz  prawidłowo wystawionej  i  dostarczonej  faktury/rachunku za  dostarczony
towar według zamówienia.

3. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków zamówienia.
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X. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści  złożonych  ofert.  Wykonawcy  będą  zobowiązani  do  przedstawienia  wyjaśnień  w
terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania,  na  każdym jego
etapie bez podania przyczyny.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do  podjęcia  negocjacji  z  Wykonawcą,  który  złoży
najkorzystniejszą ofertę,  w przypadku, gdy cena tej  oferty przekroczy o mniej niż 25%
kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
cena najkorzystniejszej oferty przekroczy o ponad 25% kwotę zaplanowaną w budżecie
projektu na realizację powyższego działania.

5. Zamawiający  nie  planuje  udzielenia  zamówień  uzupełniających  w  okresie  3  lat  od
udzielenia zamówienia podstawowego. 

6. Za  dzień  zakończenia  realizacji  zamówienia  przyjmuje  się  dzień  podpisania  protokołu
odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń".

7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz
z upływem terminu składania ofert.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1. Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

2. Załącznik 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

4. Załącznik 4 – Parametry techniczne proponowanego urządzenia.

5. Załącznik 5 – Projekt umowy.

…………………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/
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