Zapytanie ofertowe 01/2017
dotyczące wyboru dostawcy zespołu do spalania mokrych trocin i zrębków z urządzeniami
towarzyszącymi celem modernizacji kotłowni Zamawiającego, ubiegającego się o wsparcie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w roku 2017
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Amal II Sp.J. Zadora , Matuszyk
Tarnawa Dolna 34
34-210 Zembrzyce
Tel: +48 33 8746 705
e-mail: meble@amal2.pl

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Konkurs ofertalizowany z zachowaniem zasad konkurencyjności.

III.

DATA PUBLIKACJI ZAPYTANIA
28.04.2017

IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zespołu do spalania mokrych trocin
i zrębków z urządzeniami towarzyszącymi celem modernizacji kotłowni Zamawiającego,
ubiegającego się o wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2017.
Miejscem realizacji inwestycji będzie siedziba Zamawiającego w Tarnawie Dolnej 34.
Minimalne wymagane parametry zespołu do spalania i urządzeń towarzyszących:










moc minimum 40 kW,
wydajność pary 1750kg/h,
ciśnienie 0,5 bar,
palenisko ceramiczne na konstrukcji stalowej z rusztami żeliwnymi i korytem
wypiętrzającym do spalania zarówno suchych jak i mokrych trocin lub trocin
i zrębków do 3 cm w stosunku 50% / 50%,
przenośnik ślimakowy podający trociny do paleniska – 1szt.
zbiornik pośredni przypaleniskowy z urządzeniem do wzruszania trocin
instalacja nadmuchu powietrza z dwoma wentylatorami (powietrze pierwotne
i wtórne)
zabezpieczenie przeciwpożarowe nr 1 z zaworem termostatycznym na ślimaku –
1 szt.,

















zabezpieczenie przeciwpożarowe nr 2 z zaworem termostatycznym na zbiorniku
przypaleniskowym – 1 szt.,
instalacja elektryczna, siłowa i sterownicza z szafą elektryczną, czujnikami poziomu
paliwa, czujnikiem podciśnienia, czujnikiem temperatury paleniska w komorze
i falownikiem do wentylatora spalin,
presostat BCP-4H – 1szt.
presostat BCP-4 – 1szt.
wodowskaz – 2szt.
przerywacz podciśnienia – 1szt
szafa sterująca – 1szt.
zawór bezpieczeństwa Si6301 – 1szt.
odprowadzanie spalin od kotła do komina
trzy wygarniaki hydrauliczne ze stacją hydrauliczną, cylindrami, rurki, złączki, węże,
200L oleju
Przenośnik zgarniakowy typ „S” z łańcuchem płytkowym t – 100 i zabierakami
z tarnamidu co 400mm oraz napęd z konstrukcją wsporczą,
Przenośnik ślimakowy l-4000mm z napędem włoskim,
Rozdrabniacz UNTHA z silnikiem 22kW,
Przenośnik ślimakowy l-6000mm z napędem włoskim.

Od Wykonawcy oczekuje się ponadto:





V.

zabezpieczenia dźwigu 40t
wykonania robót budowlanych wg. wytycznych Zamawiającego
doprowadzenia instalacji elektrycznej do nowej szafy sterowniczej
podłączenia kotła do instalacji technologicznej
objęcie gwarancją wykonany sprzęt (minimum 24 miesiące).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim
i technicznym do wykonania zamówienia.
2. Wykonawca usługi nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 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:
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.
VI.

KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena – 70 pkt. (70%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 70 pkt
gdzie
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów
Ci - cena całkowita oferty nr „i”
2. Czas dostawy – 30 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie przyznawana według
poniższego schematu:
•

0 pkt. – czas dostawy w ciągu 15 tygodni.

•

10 pkt. – czas dostawy w ciągu 14 tygodni.

•

20 pkt. – czas dostawy w ciągu 13 tygodni.

•

30 pkt. – czas dostawy w ciągu 12 tygodni.

MAKSYMALNA MOŻLIWA DO UZYSKANIA LICZBA PUNKTÓW: 100 (100%).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego
oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt.
w danym kryterium.
Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą
pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
VII.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 08.05.2017 r. do godziny 24:00.
2. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

4. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione lub
upoważnionego przedstawiciela oferenta.
9. Oferta powinna być jednoznaczna tj. sporządzona bez dopisków, opcji, wariantów
i skreśleń.
10. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej powinna być ona spięta w sposób
trwały.
11. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do
formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający:
a. Nazwę i adres oferenta
b. Datę sporządzenia
c. Termin ważności oferty
d. Cenę netto i brutto
e. Czas realizacji oferty
f. Dane osoby do kontaktu
g. Pieczęć i podpis oferenta
12. Załącznikiem do oferty powinien być dołączony do formularza oferty załącznik nr 2.
Oświadczenie o braku powiązań.
13. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty.
VIII.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie
zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny
z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku
przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego,
nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania,
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia,
jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
b) od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie
wysokich kosztów lub
c) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.

IX.

ZMIANA UMOWY

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego z następujących powodów:
a)
b)
c)
d)
e)

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
okoliczności siły wyższej,
zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do
których zamawiający zostanie zobowiązany.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan
Sławomir Matuszyk: tel.: +48 508 086 817, e-mail: meble@amal2.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.amal2.pl oraz
w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń: Tarnawa Dolna 34, 34-210 Zembrzyce.
Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1. Wzór oferty.
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań.

ZAŁĄCZNIK NR 1. WZÓR OFERTY
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 01/2017 wyboru dostawcy zespołu do spalania mokrych
trocin i zrębków z urządzeniami towarzyszącymi celem modernizacji kotłowni Zamawiającego,
ubiegającego się o wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie w roku 2017 składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
REGON
KRS
Podmiot spełnia warunek
dotyczący zakazu udzielenia
zamówień podmiotom
powiązanym (TAK/NIE)
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN)
Cena całkowita brutto (PLN)
Czas wykonania usługi
Warunki realizacji i termin płatności
Termin płatności
14 dni od wystawienia faktury VAT na podstawie
podpisanego Protokołu odbioru zleconych prac
Załączniki do oferty:
1. Załącznik nr 1A. Formularz informacyjny.
2. Załącznik nr 2A. Oświadczenie o braku powiązań.
Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy
określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

……………, dn. ………………

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 01/2017 wyboru dostawcy zespołu do spalania mokrych trocin
i zrębków z urządzeniami towarzyszącymi celem modernizacji kotłowni Zamawiającego, ubiegającego
się o wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie w roku 2017 oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a
Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………
data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

