Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 23.05.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 02/RPOWS/2017
na dostawę wraz z montażem instalacji odpylania powietrza
W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych
prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie
inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014
– 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę
wraz z montażem instalacji odpylania powietrza.
I.

Zamawiający

1.

Nazwa i adres zamawiającego:
„CHEMATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Żabia 35
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 6612355950
REGON: 260443871
KRS nr 0000374328
Tel.: 41 265 25 43
Fax.: 41 265 25 43
e-mail: marketing@chematex.pl
strona www: www.chematex.pl

2.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jerzy Kaczorowski

3.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 509 844 289

4.

Tryb udzielania zamówienia:
Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto. Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady
konkurencyjności, w rozumieniu zapisów podrozdziału 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, przedstawionych
w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
z dnia 19.09.2016 roku.

5.

Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w dniu 23.05.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
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6.

Kategoria ogłoszenia:
Dostawy

7.

Podkategoria ogłoszenia:
Dostawy inne

8.

Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

II.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnej instalacji odpylania powietrza w ramach realizacji
projektu pod nazwą: „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
III.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy kompletnej instalacji odpylania powietrza. Instalacja służyć będzie
do odpylania powietrza zawierającego pył powstający podczas mielenia szamotu w młynie.
IV. Przedmiot zamówienia
1.

Przedmiotem zapytania jest zakup oraz dostawa wraz z montażem kompletnej instalacji odpylania powietrza. Na kompletne zamówienie złoży się dostawa i montaż instalacji odpylania powietrza, w skład której
wchodzą następujące elementy/urządzenia spełniające parametry techniczne:
a) filtr workowy – 1 szt.
- wykonany z dolnym wlotem cyklonowym;
- powierzchnia filtracyjna – 89 m3;
- worki filtracyjne poliestrowe wodoodporne – 76 szt.;
- średnica/dł. worka filtracyjnego - 153mm/2500mm;
- sterownik czasowy;
- zawory 1” 24V - 10 szt.;
- worki filtracyjne wkładane przez drzwi komory filtracyjnej;
- kosze filtracyjne malowane z polipropylenowymi dyszami Venturiego;
- z konstrukcją wsporczą;
- przepustem dwuklapkowym;
- przystosowany do odbioru pyłu do big-baga;
- filtr zlokalizowany na zewnątrz hali.
b) wentylator promieniowy – 1 szt.;
- wydajność: – 9.000 m3/h;
- spręż powietrza – 2.800Pa;
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- obr. wirnika – 2.900obr./min.;
- moc silnika – 11 kW;
- napęd bezpośredni;
- z ramą;
- z wibroizolatorami.
c) sprężarka – 1 szt.
- pojemność zbiornika - 200 l;
- ilość cylindrów – 3;
- wydajność efektywna – 440 l/min.;
- ciśnienie – 10 bar;
- silnik - 3.0 kW;
- napięcie – 400 V;
- odolejacz.
d) instalacja odpylania – 1 kpl.;
- ssawa komory młyna – 2 szt.;
- ssawa nad wysypem z taśmy – 1 szt.;
- przewody rurowe stalowe z blachy 3mm łączące ssawy z filtrocyklonem;
- przewód stalowy łączący filtrocyklon z wentylatorem;
- komin stalowy L – 5000 mm;
- podwieszenia i podparcia.
e) prace transportowo – montażowe
- dostawa elementów do Ostrowca Świętokrzyskiego, na miejsce zainstalowania;
- wykonanie montażu mechanicznego;
- wykonanie montażu elektrycznego;
- rozruch instalacji.
2.

Urządzenia/elementy instalacji odpylania muszą być nowe oraz objęte gwarancją.

3.

Dostawa oraz uruchomienie Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim
(ul. Mostowa 72, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).

4.

Kod CPV: 42514000-2

5.

Nazwa kodu CPV: Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów

6.

Pozostałe kody CPV:
- 42514310-8: Filtry powietrza

7.

Harmonogram realizacji zamówienia: planowany termin podpisania umowy: do 09.06.2017 r. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.
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8.

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień.

V.

Warunki udziału w postepowaniu

1.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Na potwierdzenie niniejszego warunku
należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

2.

Wiedza i doświadczenie: Wykaz co najmniej 2 usług, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datą wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa były wykonywane, a jeżeli

z

uzasadnionej

przyczyny

o

obiektywnym

charakterze

wykonawca

nie

jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wykaz dostaw wraz z załączonymi dowodami należy wypełnić według wzoru określonego w załączniku nr 4.
3.

Potencjał techniczny: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

4.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

5.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.

6.

Warunki zmiany umowy:
6.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od wykonania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
6.2. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie
w formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez
Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.

7.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
7.1. Formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
7.2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego);
7.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 3
do zapytania ofertowego);
7.4. Wykaz dostaw (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
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7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.
VI. Dodatkowe warunki
1.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez
osoby uprawnione do składania oferty.

3.

Do „Formularza ofertowego” należy załączyć podpisaną przez osobę/-y upoważnione szczegółową charakterystykę (dokumentacja/specyfikacja techniczna) oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie jednoznacznie identyfikowała przedmiot zamówienia.

4.

Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne oraz warunki gwarancji.

5.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Wykluczenia
1.

W

postępowaniu

nie

mogą

uczestniczyć

podmioty

powiązane

osobowo

lub kapitałowo z Zamawiającym (na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego). 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.
VIII. Ocena oferty
1.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionej
przez Oferenta oferty, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
1.2. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania.

2.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
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2.1.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:

2.1.1. Cena netto w PLN - waga kryterium – 60 pkt. Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia podana w PLN. Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Pa= Cmin/Ca x 60, gdzie:
Cmin- najmniejsza cena netto w PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ważnych ofert;
Ca- cena całkowita oferty „a”;
60 – waga kryterium;
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena netto w PLN”.
2.1.2.

Termin wykonania zamówienia w dniach - waga kryterium – 40 pkt. Termin wykonania zamówienia w dniach licząc od dnia podpisania umowy. Liczba punktów w kryterium termin wykonania
zamówienia w dniach przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Pa=Tmin/Ta x 40, gdzie:
Tmin- najkrótszy termin wykonania zamówienia podany w dniach spośród wszystkich ważnych ofert;
Ta- termin wykonania zamówienia w dniach oferty „a”;
40 – waga kryterium;
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „termin wykonania zamówienia w dniach”.

2.2.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).

2.3.

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.4.

Obliczenie uzyskanych punktów będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IX. Miejsce i sposób składania ofert
1.

Oferty składane są na „Formularzu ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.

Oferty można składać:
2.1. Drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie zamawiającego (ul. Żabia 35, 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski);
2.2. Drogą

elektroniczną

w

postaci

skanów

podpisanych

dokumentów

na

adres:

marketing@chematex.pl. Wersję papierową oferty prosimy dosłać na adres: ul. Żabia 35, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
3.

Oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty. Oferty złożone przy
pomocy poczty elektronicznej, zawierające wypełnione komputerowo, ale niepodpisane dokumenty,
nie będą rozpatrywane.

4.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna być kompletna oraz posiadać ponumerowane
strony.
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5.

Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6.

Oferenci przygotowują i składają oferty na własny koszt i na własne ryzyko gospodarcze.

7.

Termin składania ofert: do 31.05.2017 r. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.

8.

Termin wyboru dostawcy i podpisania umowy: do 09.06.2017 r.

X.

Załączniki

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 3.
4. Wykaz dostaw – załącznik nr 4.
5. Wzór umowy – załącznik nr 5.
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