Przygoń, dnia 16.01.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2020
na dostawę Lepkościomierza
I.

Nazwa i adres Zamawiającego.
VIMAX Małgorzata Rogiewicz
Ul. Wczasowa 2, Przygoń
95 – 082 Dobroń
NIP 8310001156
Tel. 43 677 23 23
e-mail: vimax@vimax.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z art. 43a ust. 5 pkt 2) ustawy z
dnia 20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627 z późn. zm.)
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2019 r.)
Lepkościomierza, spełniającego co najmniej następujące minimalnej wymagania techniczne:
Lepkościomierz rotacyjny służący do jednopunktowego pomiaru lepkości do badania próbek o niskiej
lepkości. Substancje, do których ma być zastosowany lepkościomierz mają na ogół lepkość poniżej
2 000 mPas.
Dokładność: +/- 1%
Powtarzalność: +/- 0,2%
Wyświetlacz LCD
Wyświetlane parametry:
- lepkość,
- prędkość obrotowa
- moment obrotowy
- temperatura
- czas procesu
- data i czas rzeczywisty
- wybrane wrzeciono
Funkcje dodatkowe:
- pamięć pomiarów lub możliwość zapisu na komputerze
Elementem dodatkowym lepkościomierza jest stolik pomocniczy
Zestaw wrzecion L (wykonane ze stali nierdzewnej 316, odporne na substancje chemiczne)
2.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem Instrukcji obsługi i katalogu części
zamiennych w jęz. polskim.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu czasu reakcji serwisowej do trzech dni
roboczych od daty zgłoszenia.

1
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

W ramach wynagrodzenia zaoferowanego w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia instruktażu Zamawiającego w zakresie eksploatacji Lepkościomierza.
5. Kod CPV przedmiotu zamówienia:
- 38425200-2 Lepkościomierze
6. Zamawiający informuje, że wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym, typy
i symbole urządzeń oraz nazwy ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie)
mają każdorazowo charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu
sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert technologicznie równoważnych, tj. takich które zagwarantują uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że zamiennik jest adekwatny pod
względem funkcjonalnym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje niekorzystnej zmiany
jakiejkolwiek z zakładanych właściwości przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wady zmniejszające wartość
użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu zamówienia, na okres co najmniej 2 lat od daty
odbioru przez Zamawiającego dostarczonego urządzenia.
8. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów
technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie
dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz składają ofertę na
własne ryzyko i na własny koszt.
4.

IV. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności.
1. Termin realizacji zamówienia (dostawy urządzenia do Zamawiającego): 40 dni od dnia zawarcia
umowy z wybranym Wykonawcą.
2. Wykonawca po zrealizowaniu dostawy, najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 1, zgłosi
Zamawiającemu gotowość do odbioru a Zamawiający dokona odbioru w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia. Z odbioru, w przypadku jego pozytywnego zakończenia, zostanie sporządzony protokół
odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie
przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie jednorazowo, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury
Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisanie przez
Zamawiającego protokołu odbioru.
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
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- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
a) Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo, a wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym
a Wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z zapytania ofertowego.
Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje 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:
(1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
(2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
(3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
(4) 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.
(5) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę ofertową brutto niższą o co najmniej 30% od
wartości zamówienia, ustalonej przez Zamawiającego przed wszczęciem niniejszego postępowania.
c) Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty w każdym przypadku niespełniania przez ofertę wymogów
określonych w niniejszym zapytaniu, w szczególności gdy:
- Wykonawca nie udzieli gwarancji jakości na wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub
estetyczną przedmiotu zamówienia, na okres co najmniej 2 lat od daty odbioru przez Zamawiającego
dostarczonego urządzenia.
- wskazane przez Wykonawcę w ofercie urządzenie nie spełni wymogów Zamawiającego określonych
w niniejszym Zapytania ofertowym.
2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony
na podstawie oświadczenia wykonawcy.
2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Wymaga się aby wykonawca wykazał należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum
3 (trzech) dostaw urządzenia o takim samym charakterze co określone w niniejszym postępowaniu. Na
potwierdzenie należytego wykonania dostaw wykazanych przez Wykonawcę w ramach potwierdzenia
posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia, Wykonawca przedłoży
poświadczenie, referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane w sposób
należyty.
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony
na podstawie oświadczenia wykonawcy.
4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony
na podstawie oświadczenia wykonawcy.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku. Warunek uzna się za spełniony
na podstawie oświadczenia wykonawcy.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

spełnianie

warunków

udziału

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są wykazać brak podstaw do
wykluczenia z postępowania. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć
następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
Zapytania,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw urządzeń o takim samym charakterze co
określone w niniejszym postępowaniu, wg Załącznika nr 4, wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty;
3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” (gdy
dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – „nie spełnia” (gdy dołączone do oferty
dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów).
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

VII.
1.
2.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wybranego Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)

wypełniony formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do Zapytania;

2)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu –
Załącznik nr 2 do Zapytania;
parafowany na znak akceptacji projekt umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania),

3)
4)

sporządzony

z

wykorzystaniem

wzoru

stanowiącego

wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw urządzeń o takim samym charakterze co określone
w niniejszym postępowaniu (Załącznik nr 4 do Zapytania),
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5)

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6)

dokumenty potwierdzające zapewnienie przez Wykonawcę wymogu jakościowego oferowanego
urządzenia tj. karty katalogowe urządzenia, certyfikaty, potwierdzenia producenta w zakresie
udzielonej gwarancji etc.

2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i opisać w następujący sposób:

4.

VIMAX Małgorzata Rogiewicz
Ul. Wczasowa 2, Przygoń
95 – 082 Dobroń
Oferta na:
Dostawę Lepkościomierza
Nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r.
5.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”,
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie
oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

6.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.

IX. Miejsce i termin składania ofert.
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.01.2020 r. do godziny 16.00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale VIII ust. 4.

2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
a) Cena – 60 %
b) Gwarancja – 40 %

2.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
a) Cena wykonania zamówienia – 60 pkt.
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Cena oferty powinna zawierać koszty wynikające z przedmiotu zamówienia opisanego w rozdz. III
oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60 pkt, natomiast oferty następne będą
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej według następującego wzoru:
C = (C min : C bad) x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
C min – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert
C bad – cena oferty badanej
b) Gwarancja – 40 pkt.
Kryterium punktowane jest liczone wg czasu udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wady zmniejszające wartość
użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu zamówienia, na okres co najmniej
2 lat od daty odbioru przez Zamawiającego dostarczonego urządzenia.
Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów – 40 pkt, z tym zastrzeżeniem, że
punktowana będzie gwarancja udzielona maksymalnie na 5 lat. Jeżeli wykonawca udzieli gwarancji
na okres dłuższy niż 5 lat przyznane mu zostaną punkty za 5-letnią gwarancję. Jeżeli Wykonawca
udzieli gwarancji na okres krótszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci taką ofertę. Oferty następne będą
oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najkorzystniejszej w tym kryterium, według
następującego wzoru:
Zasady oceny ofert wg kryterium „GWARANCJA”. Maksymalna liczbę punktów w tym kryterium
otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji a pozostali
Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru:
Gr = Gob / GRmax x 40 pkt
gdzie:
Gr – liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA
Gob – okres gwarancji badanej oferty z formularza ofertowego (min. 2 lata)
GRmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
(max. 5 lat)
UWAGA:
Minimalny okres udzielonej gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata licząc od daty
odbioru przez Zamawiającego dostarczonego urządzenia. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na
okres krótszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci taką ofertę
Maksymalny okres udzielonej gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 5 lat od daty
odbioru przez Zamawiającego dostarczonego urządzenia. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje
dłuższy okres gwarancji Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 5 lat, natomiast
zaproponowany okres gwarancji przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu
obowiązków związanych z jej udzieleniem.
3.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
będącą sumą punktów w kryterium CENA i kryterium GWARANCJA
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4.

Liczba przyznanych punktów każdej ofercie ustalona zostanie z dwoma miejscami po przecinku.

5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej ZAPYTANIU OFERTOWYM i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria oceny ofert (uzyskała sumarycznie najwyższą liczbę punktów).

XI. Podwykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom ani polegania
na zasobach podmiotów trzecich przy wykazaniu spełniania wymogów udziału w postępowaniu.
XII. Warunki zmiany umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sytuacjach określonych w projekcie
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
XIII. Pozostałe postanowienia.
1.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, gdy cena
najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, w przypadku braku dołączenia do oferty
wymaganych załączników i oświadczeń oraz, jeśli treść oferty nie będzie odpowiadać treści niniejszego
Zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty, w przypadku
stwierdzenia, że oferta nie jest kompletna lub możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
do treści oferty. Wezwanie do złożenia wyjaśnień nie może prowadzić do zmiany zaoferowanej ceny.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień oferty w ciągu 24 godzin od
momentu otrzymania wezwania od zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym
czasie i bez odszkodowania dla podmiotów składających oferty.
Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania oferentów złożone po dniu 21.01.2020r.

3.

4.
5.

XIV. Wykaz załączników.
Załącznik nr 1 –
Załącznik nr 2 –
Załącznik nr 3 –
Załącznik nr 4 –

Formularz ofertowy.
Oświadczenie Wykonawcy.
Projekt Umowy.
Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw urządzeń.
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