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Przygoń, dn. 02.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na
zakup zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
1. Zamawiający
VIMAX Małgorzata Rogiewicz
Przygoń, ul. Wczasowa 2
95-082 Dobroń
NIP: 831-000-11-56 REGON: 730020693
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.
U.2004 nr 19 poz. 177) Zamawiający nie jest zgodnie z art. 3 ust. 5 zobowiązany do stosowania
PZP.
Przedmiotowe zamówienie udzielane będzie w trybie ROZEZNANIA RYNKU zgodnie z
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach I osi priorytetowej (Badania, rozwój i
komercjalizacja wiedzy);
Rozwój Działu B+R firmy Vimax Małgorzata Rogiewicz
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacja
Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw
Numer naboru RPLD 01.02.01-IP.02-10-005/16
Numer umowy RPLD 01.02.01.-10-0024/16-00
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na papierze firmowym lub opatrzona
pieczątką firmową.
Oferta powinna:
- zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
- posiadać datę wystawienia;
- powoływać się na tytuł zapytania ofertowego;
- posiadać termin ważności oferty (minimum 60 dni);
- posiadać warunki i termin płatności (minimum 30 dni od daty wystawienia faktury);
- posiadać termin realizacji zamówienia;
- posiadać okres i warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- posiadać wartość netto oraz brutto w walucie lub PLN. Jeżeli kwota opiewać będzie na inną
walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru oferty przeliczy ją na złote
polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego rozpatrywanie ofert.
- zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert
dostarczonych pocztą, kurierem lub osobiście)
- zawierać wypełnione oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych
z beneficjentem projektu (Zamawiającym) – oświadczenie do pobrania ze strony internetowej
www.vimax.pl (http://www.vimax.pl/media/download/oswiadczenie1_1.pdf)
6. Termin wykonania zamówienia
Nie później niż do 8 tygodni od złożenia zamówienia. Za datę złożenia zamówienia uważa się
dzień zawarcia umowy z Wykonawcą.
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać:
- w formie elektronicznej na adres e-mail: vimax@vimax.pl
- jako przesyłkę kurierską/pocztową na adres zamawiającego:
VIMAX Małgorzata Rogiewicz Przygoń, ul. Wczasowa 2, 95-082 Dobroń
- osobiście w siedzibie firmy.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2016 o godz. 15.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane w trakcie wyboru.
4. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 8:00 dnia 19.12.2016 w siedzibie firmy Vimax
Małgorzata Rogiewicz
Przygoń, ul. Wczasowa 2; 95-082 Dobroń
5. Wybór oferty nastąpi dnia 20.12.2016
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8. Zawarcie umowy
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do
zawarcia umowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wyboru oferty. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy we
wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
9. Warunki zmiany umowy
a) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w
sytuacji gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na
etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
- zmiana umowy zawartej z IP (Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi) implikuje zmianę
harmonogramu realizacji lub zakresu umowy z Dostawcą.
10. Informacje dodatkowe
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w
zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty.
b) Dodatkowych informacji udziela Maciej Maciejewski. Informacje udzielane są wyłącznie w
formie pisemnej.
c) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości
szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w
treści składanej oferty.
d) W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za
wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o
ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny oferty.
e) W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji
Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w
formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od
zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji niezłożenia wyjaśnień lub
nieuzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający na prawo odrzucić taką ofertę.
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f) W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
g) Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku
niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków
udzielania zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy, nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielania zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
i) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi faksem ,
drogą elektroniczną lub listownie o wynikach wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin
podpisania umowy zgodną ze wzorem określonym z załączniku nr 2 do niniejszego
postępowania.
j) Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i
zasadach.
k) Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę do jednego ogłoszenia. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych lub/i wariantowych. Złożenie przez Oferenta więcej niż
jednej oferty lub/i oferty częściowej lub/i wariantowej spowoduje odrzucenie przez
Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
l) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup Zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
12. Opis przedmiotu zamówienia
Warunki graniczne Zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
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Parametr oferowany
Wartość
wymagana

Lp.

Parametr

1.

Wyparka rotacyjna z podnośnikiem automatycznym pozwalającym
na regulację wysokości nie mniej niż do 155mm

Tak

2.

Płynna regulacja prędkości obrotowej w zakresie minimum 10-280
rpm z elektroniczną regulacją i wyświetlaczem cyfrowym.

Tak

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Łaźnia wodno-olejowa wykonana ze stali nierdzewnej dla kolb o
pojemności do min. 4L, z cyfrowym odczytem i regulacją
temperatury w zakresie przynajmniej od temp. otoczenia do
+210oC.
Mocowanie kolby destylacyjnej z mechanizmem zatrzaskowym do
szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej
zabezpieczające przed przypadkowym zsunięciem się kolby z rurki
wyparnej.
Rurka wyparna ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem
dostosowanym do współpracy z mechanizmem zatrzaskowym do
szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej.
Konfiguracja szkła:
Chłodnica pionowa pokryta tworzywem sztucznym ze
zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów
doprowadzających medium chłodzące oraz źródła próżni.
Powierzchnia kondensacji minimum 1400 cm2
Pompa próżniowa; membranowa; bezolejowa; chemicznie odporna
Parametry:
- próżnia końcowa minimum co najmniej 7 mbar
- wydajność pompowania nie mniej niż 1.5 m3/h
- poziom hałasu więcej niż 58 dB
- sterowana z poziomu kontrolera próżni
Termostat (chiller)
- Możliwość regulacji temperatury czynnika chłodzącego
przynajmniej w zakresie -10oC do + 25oC
Butelka Woulff’a wpięta do zestawu w celu zabezpieczenia pompy
membranowej przed rozpuszczalnikiem

Cyfrowy odczyt parametrów procesu:
- zadanej i aktualnej wartości ciśnienia
11. - temperatury łaźni;
- pozycji podnośnika
- liczby obrotów kolby destylacyjnej

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
Tak

Tak

(podać czy tak, możliwy
dodatkowy opis
parametru
wykraczającego poza
wymagania minimalne)
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Sterowanie:
- automatyczna regulacja próżni do zadanej wartości wraz z
12. określoną histerezą
- automatyczna regulacja obrotów
- automatyczna regulacja temperatury łaźni
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Tak

13.

Czujnik temperatury oparów

Tak

14.

Odpowiedni zestaw węży przyłączeniowych

Tak

15.

Kolba destylacyjna o pojemności 1L wraz z odpowiednim do
wyparki odbieralnikiem (pokrytym tworzywem sztucznym) o
pojemności 1L

Tak

16.

Certyfikat CE (Conformité Européenne)

Tak

17.

Instrukcja obsługi w języku polskim

Tak

18.

Autoryzowany serwis na terenie polski

Tak

19.

Możliwość pracy ciągłej nie krótszej niż 8 godzin

Tak

20.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące

Tak

21.

Praca w zakresie napięć 220-240V

Tak

Parametry oznaczone „Tak” są parametrami niezbędnymi, których spełnienie warunkuje
przyjęcie oferty do oceny
Dodatkowe parametry techniczne zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
podlegające ocenie
Lp.

Parametr

1

System odprowadzający skropliny z zewnętrznej części chłodnicy do
dowolnego zbiornika lub instalacji ściekowej

2

3

Optyczny czujnik piany z układem automatycznie zapobiegającym
przerzucaniu zawartości kolby destylacyjnej do chłodnicy i
odbieralnika.
Zintegrowany czujnik do autodestylacji opierający się na pomiarze
temperatury oparów oraz różnicy temperatur wody chłodzącej na
wejściu i wyjściu z chłodnicy.

Wartość
(tak/nie)

Uwagi
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Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert.
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się kryterium
1. Cena
Waga 64
2. Dodatkowe parametry techniczne „Zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego”
Waga 30
3. Okres gwarancji
Waga 6
Maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania 100. Punkty cząstkowe zaokrąglane są z
dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Ad.1 Kryterium „cena”
Ocena wg kryterium ceny – ranga kryterium 64%
Cena najniższa
Cena oferowana

x

waga kryterium „cena”

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferentów cenę netto w PLN. Jeżeli kwota
będzie opiewać na inną walutę niż złoty polski, wówczas zamawiający, dla celów wyboru
oferty, przeliczy ją na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
rozpatrywania ofert.
Ad.2 Kryterium „dodatkowe parametry techniczne „Zestawu wyparnego do zagęszczania
próżniowego”
Oferta która zostanie oceniona najwyżej od strony dodatkowych parametrów
technicznych rozumianych jako propozycję wyższej jakości aparatury lub dodatkowe
wyposażenie ponad warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną
ilość punktów tzw. cząstkowych, co jednocześnie oznacza maksymalną ilość punktów za to
kryterium (tj. 30), pozostałe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty przydzielane
będą po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami.
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Lp.

Parametr

Punktacja

1.

System odprowadzający skropliny z zewnętrznej części chłodnicy do
dowolnego zbiornika lub instalacji ściekowej

0 – nie
10 – tak

Optyczny czujnik piany z układem automatycznie zapobiegającym
2. przerzucaniu zawartości kolby destylacyjnej do chłodnicy i
odbieralnika.
Zintegrowany czujnik do autodestylacji opierający się na pomiarze
3. temperatury oparów oraz różnicy temperatur wody chłodzącej na
wejściu i wyjściu z chłodnicy.

ZAPACH

0 – nie
10 – tak
0 – nie
10 - tak
0-30

SUMA

Punkty za kryterium „Dodatkowe parametry techniczne zestawu wyparnego do zagęszczania
próżniowego” będą obliczane wg wzoru:
Punkty uzyskane

x

Maksymalna ilość punktów
(30)

Waga kryterium „ dodatkowe parametry techniczne
zestawu wyparnego do zagęszczania próźniowego”

Ad.3 Kryterium „Okres gwarancji”
Zestawienie ocenianych warunków serwisu i gwarancji zawiera tabela poniżej. Warunki
gwarancji i serwisu podlegają ocenie wg skali w tabeli. Maksymalną cząstkową ocenę
otrzymuje najlepsza oferta.

L.p.

1.

Wymagane warunki

Całe urządzenie: okres gwarancji

Punktacja
24 miesiące – 0 pkt
każdy dodatkowy miesiąc
gwarancji 0.5 pkt
maksymalnie:
36 miesięcy i więcej – 6 pkt

SUMA

0-6

KOLOR
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Punkty za kryterium „okres gwarancji” będą obliczane wg wzoru:
Punkty uzyskane

x

Maksymalna ilość punktów
(6)

Waga kryterium „ okres gwarancji”
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