Częstochowa 29.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UP/11/2017
W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu: „Kompleksowa energooszczędna
linia pilotażowa do produkcji kiełków warzywnych o podwyższonych parametrach jakościowych.” w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1,
Firma Uniflora Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru dostawcy systemu kontroli
procesu i klimatu dla hal kiełkowania na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie
przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Adres korespondencyjny:
Uniflora sp. z o.o.
Ul Lwowska 8
42-202 Częstochowa

II.

KONTAKT ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO:
W przypadku zainteresowania złożeniem oferty wszystkie pytania należy składać mailowo
Mail: uniflora@uniflora.com.pl

III.

CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców towarów opisanych w przedmiocie
zamówienia, niezbędnych do prac badawczych i rozwojowych realizowanych w ramach
projektu : „Kompleksowa energooszczędna linia pilotażowa do produkcji kiełków warzywnych o
podwyższonych parametrach jakościowych.”

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kontroli procesu i klimatu dla hal kiełkowania,
który stanowić będzie wyposażenie technologiczne linii do produkcji kiełków warzywnych.
Przed złożeniem oferty wymagana jest kontakt drogą mailową zamawiającego w celu
uzgodnienia szczegółów niezbędnych do złożenia oferty.
Załączniki do przekazania drogą elektroniczną po potwierdzeniu przez składającego ofertę
pisemnego zainteresowania dostarczeniem przedmiotu zapytania ofertowego :
1. Zakres oferty/umowy.
2. Specyfikacja/specyfikacje jakościowe z proponowanym harmonogramem dostaw.
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Zainteresowanie złożeniem oferty ( pisemna prośba o dosłanie materiałów lub odbiór osobisty
za pisemnym potwierdzeniem) jest równoznaczne ze zobowiązaniem Oferenta do zachowania
poufności.
V.

VI.

VII.

VIII.

WYKLUCZENIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Wnioskodawcą.
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 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,
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.
KOD CPV:
4220000-8; 48150000-4
NAZWA KODU CPV:
Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części; Pakiety
oprogramowania dla kontroli przemysłowej
NIEPRZEKRACZALNY TERMIN DOSTAW ZAMÓWIENIA: 31.05.2018

IX.

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu
wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania
wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub
innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od
Zamawiającego.

X.

OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wykazany w opisie
przedmiotu zamówienia asortyment.

XI.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Uniflora
Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
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1.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest
załączony do niniejszego zapytania ofertowego, jako załącznik nr 1.
2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin ważności oferty – 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Oferta powinna zawierać:
− wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,
− wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz nie spełniające wszystkich wymagań
jakościowych zawartych w specyfikacjach jakościowych dostarczonych na życzenie
oferenta lub odebrane osobiście przez niego nie będą rozpatrywane.
XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium
1 zgodność z wszystkimi wymaganiami
specyfikacji
2. Cena netto

Waga
Kryterium
dopuszczające
100%

Wybór Oferentów dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów dla
każdego gatunku, zgodnie z następującą metodologią:
1. Przez kryterium „cenę netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto
franco Uniflora sp z o.o., Karczewice, ul. Polna 2 wykazaną w ofercie. Maksymalna ilość
punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium – 100 punktów.

ocena oferty

=

najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie

Na listę dostawców zostaną wybrani oferenci, którzy uzyskają najwyższą ocenę punktową dla
przedmiotu zamówienia i spełnią kryterium ilościowe. Dopuszcza się możliwość wyboru
więcej niż 1 dostawcy z zachowaniem zasady proporcjonalności ilości dostarczonych towarów
od uzyskanego wyniku.
XIV.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy
przesłać e-mailem na adres: e-mail: uniflora@uniflora.com.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości osobistego składania ofert.
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3.
4.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 12.01.2018 r.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być
podpisane przez Oferenta.

XV.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/UP/11/2017 oraz
załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

XVI.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania
się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu
w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony
internetowej: http://www.uniflora.com.pl/ oraz prześle informację do podmiotów, które
złożyły oferty w ramach postepowania.
5. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów,
którego/których oferty wybrano o terminie podpisania umowy.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
7. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ofert.

XVII.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
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ZAŁĄCZNIK nr 1

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

(miejscowość, data)

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

Oferent:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
(nazwa i adres Oferenta)
tel.:........................................................
mail: ..................................................

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/UP/11/2017 z dnia 29.11.2017 r.
1. Przedmiot zamówienia: system kontroli procesu i klimatu dla hal kiełkowania zgodny ze
specyfikacją 1/s/UP/11/2017

2. Oferowana cena netto przedmiotu zamówienia:
......................................................
słownie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Oferowana cena brutto przedmiotu zamówienia:
......................................................
słownie:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Termin dostawy
..............................
4.
Okres gwarancji na cały zakres dostawy:
....................
5.
Termin ważności oferty: oferta jest ważna przez 90 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
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6.
Lista załączników /uwagi
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

7.
Oświadczenia:
.................................... …………………………..
(nazwa oferenta)
oświadcza, że
• dysponuje dostępem do niezbędnej wiedzy technicznej i zapleczem produkcyjnym.
• w cenie powyższej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia,
w tym koszty realizacji zamówienia, w tym koszty pośrednie, podatki i inne opłaty
publicznoprawne, rabaty i upusty związane z wykonaniem zamówienia;
• zapoznał się z treścią zapytania ofertowego oraz z wszystkimi jego załącznikami
stanowiącymi jego integralną część i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz
przyjmuje warunki w nim zawarte;
• dysponuje wszystkimi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty
................................................................................
( podpis )
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

……………………………..
……………………………..
Pieczątka Oferenta
……………………………..
Miejscowość data
Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi
Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym :
Uniflora sp. z o.o.
ul. Lwowska 8
42-202 Częstochowa
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 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.
Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………..…………………………
Podpis oferenta
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