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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017
W zwiqzku z reatizacjE projektu pn. ,,Proce bodowczo-rozwojowe nod oprocowaniem
technologii
zit wyposa2oiych we wirys*iiaize z elementem
mu Operacyjnego Wojew6dztwa podtaskiego na
transferu wiedzy, innowacji, technotogii i
Sci B+R w przedsiqbiorstwach';, TECHMOT ip. z
Narzqdzi do wtryskiwaczy piezoelektrycznych

1,

OkreSlenie trybu zam6wienia:

Ninir:jsze postepowanie prowadzone jest oparciu o analizg
rynku.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje sig Ustawy

Zamowieri Pubticznych - z po2n. zm,

Niniejsze zapytanie zostato upubticznion
1.

;/.
:i"

2,

z dnia 2g stycznia 2004 r.

e poprzezi

Wystanie do trzech potencjalnych wykonawc6w.
Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiajqcego: http://www.techmot.com.pl/.
Umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie 2imlwiajaEgo.

OkreSlenie przedmiotu zam6wienia:

2.1. Rodzaj zam6wienia: dostawa

2'2'

Nazwa

i kod przedmiotu zam6wienia wedlug Wsp6lnego Stownika Zam6wie6

(CpV):

44510000-8 - Narzqdzia
2.3. Opis przedmiotu zam6wienia:
Narzqdzia do wtryskiwaczy piezoelektrycznych

@
./
,/
./

imadto do koric6wek;
imadto Stusarskie obrotowe .125 mm;
narzgdzie do napetnienia wzmacniacza hydrauticznego;

'/
r'

miernik RLC - stu2y do badania retuktancji ti, inort.yinos.i t-orui'pojemnoSci
miernik rezystancji izotacji - gigaomomierz o zakrerie o-tooov
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Informacja o mo2liwosci skladania ofert czq5ciowych:

Zamawiaiqcy nie dopuszcza mo2[iwo6ci zto2enia ofert czgsciowych

4.

Planowany termin realizacji zam6wienia

5.

Miejsce realizacji dostawy:

TECHMOT 5p. z

6.

i

12,09,2017 r. - 31. 10.2017 r.

o.o., ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz.

warunki udzialu w postqpowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny
spelniania tych
warunk6w:
Warunek

yvyKonawca

5pos6b oceny spetnienia warunku

nle podtega wyktuczeniu, o kt6rym

OSwiadczenie Wykonawcy sta.owiqce-tement
formularza oferty,
vswlaoczenle WyKonawcy stanowiace element
formutarza ofertv.

mgv/glry punkcie 12 niniejszego zapvtania.

Wykonawcaspetn@
- posiadania uprawnieri do
okreSIonej dziatatno6ci

wykonvwania

tub czynno6ci, je2eti
przepisy prawa naktadaj4 obowiqzek ich

posiadania,

- posiadania niezbgdnej wiedzy dotyczqcej
przedmiotu zam6wienia lub zobowiqzanie do
udostgpnienia podmiot6w zdotnvch do

wykonania zam6wienia,
- znajdowania siq w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniajqcej wykonanie
zamowienia we wskazanych terminach.

7,

Kryteria oceny ofert:

7.1. oferty zostanq ocenione przez Zamawiajqcego w oparciu o nastqpujqce
kryteria:
Kryterium oceny oferty

Waga

Maksymalna liczba punkt6w

cena netto w PLN

85%

85

15%

15

termin dostawy norzgdzi

7.2. spos6b przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium
oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto

PlN bgd4 przyznawane wg nastepuj4cej formuty. w
i,a prN wc."er"onlego turru

.w
przypadku ztozenia oferty w walucie obcej,
oferta zosianie'przeliczona
NBP z dnia wyboru Dostawcy:

C min

An=---------

x100xg5%

Cr
C min -

ce

Cr-cena

kich ofert

A n - ito6i
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Punkty w ramach kryterium termin dostawy norzQdzi bgd4 pr4znawane
wg nastqpuj4cych przedziat6w:

r
'
8.

Termin dostawy narzgdzi do 30 dni roboczych od podpisania umowy - 15 pkt,
Termin dostawy narzgdzi powyzej 30 dni roboczych od podpisania lmowy - 0 pkt,

Spos6b przygotowania

i ztoienia oferty:

ofertq nale2y zlo2yc na formularzu ofertowym, stanowi4cym zatqcznik nr 1 do

niniejszego

zapvtania, wrazz wymaganym zat4cznikiem i o6wiadczeniami wyszc=ug6tnlonyri
w jego tre5ci.

specyfikacja przedmiotu zam6wienia stanowiqca zatqcznik nr 1 do formularza
ofertowego powinna
byi sporzqdzona na formutarzu oferenta. specyfikaija ta
fowinna umo2tiwii ocene parametr6w

tech nicznych no rzgdzi

.

Spo:;oby sktadania ofert:
osobiScie w siedzibie

1)
firmy: TECHMOT Sp. z o.o., ut. Warszawska 19, 16-07O Choroszcz
listem poteconym lub kurierem na adres firmy: ut. Warszawska 19, io-olocnoroszcz
?)
3) poczta
etektronicznq na adres mailowy: monikaz@techmot.com.pt

9.
1

Termin dostarczania ofert uplywa w dniu: 0g.09.2017 o godz.23.59

0. Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty:
nale2y dostarczyi do Zamawiaiqcego przed uptywem terminu sktadania
ostawienia jej bez rozpatrzenia, Zmiany atbo 'wycofanie oferty przei
do godz. 23.59 dnia 08.09.2017

Rozpatrzenie ofert nastqpi od 11.09.2017 o godz.10.00 w siedzibie
Zamawiaj4cego. w trakcie ich
oceny ZamawiajEcy moze wzywac oferent6*,do zto2enia wyjaSnieri
J"tv.tq'd;i'zlo2onych przez

nich ofert.

Kof

czqc procedurq oceny ofert Zamawiajqcy podejmie decyzjg

naj korzystniej szej

oferty.

wyborze na.jkorzystniejszej oferty

w

Zamawia

postgpowaniu. po zak
niku postqpowania bqdzie dostqpna w siedzi

iorqcych udziat

1

1. Termin wa2nosci

oferty: minimum

o

wyborze

kcie wszystkich

noru

Oostawcy
na jego stronie

30 dni od daty wystawienia oferty

12. lnrformacja na temat zakresu wykluczenia z mo2liwo5ci realizacji
zam6wienia:

1)

2)
3)

uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6tnik sp6tki cywitnej tub sp6tki
osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziat6w tub akcjij
petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego tub zarzqdzaj4cego, prokurenta,
petnomocnika;
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4)
5)

w

pozostawaniu w zwi4zku mat2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewie6stwa tub powinowactwa w tinii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki tub kurateti;
pozostawaniu z wykonawcA w takim stosunku prawnym tub faktycznym, ze moze to
budzii uzasadnione wqtptiwo6ci co do bezstronnosci tyih os6b;

Wykonawca dokumentuje spetnienie wy2ej opisanego warunku o6wiadczeniem, kt6re stanowi czqSi
formularza oferty stanowiqcego zat4cznik nr 1 do r iniejszego zapytania.
13. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiajqcy przewiduje mo2tiwo6i zmiany umowy, w przypadku gdy nast4pi zmiana powszechnie
obowiqzuj4cych przepis6w prawa w zakresie majqcym wptyw na reatizacjg pizedmiotu umowy.
1

4. Dodatkowe informacje dotyczqce przedmiotu zam6wienia:

Wszetkich informacji dotyczqcych przedmiotu zam6wienia udzieta Pani Monika Wigniewska, tet.:
+48500066957, e- mai
1

[: monikaz@techmot. com. pl

5. Zastrze2enia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiqzuje firmy TECHMOT Sp. z o.o. do zadnego okre6tonego

dziatania:

