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Choroszcz, dnia 28.08.2017 r.
TECHMOT Sp. z o.o.

ut. Warszawska

19

16-070 Choroszcz
NtP 966-1 55-53-37

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017

W zwiqzku z realizacj4 projektu pn. ,,Proce bodawczo-rozwojowe nad oprocowoniem technologii
noprewy uklodow paliwowych typu Common Rail wyposa2onych we wtryskiwocze z elementem
piezctelektrycznym" vr ramach Regionatnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskiego na
lata 2014-2020, PocJdziatanie 1.2.1 ,,Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technotogii i
komercjalizacji wynik6w B+R oraz rozw6j dziatatno6ci B+R w przedsigbiorstwach", TECHMOT Sp. z
o.o. ogtasza postepowanie ofertowe na zakup:

Miknoskopu cyfro,wego

1.

Okreilenie trybu zam6wienia:

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z procedurq rozeznania rynku okre6ton4 w
,,Wytycznych w zakr<lsie kwatifikowatno6ci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regicrnatnego, Europe,rjskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojno6ci na lata 2014-2.020"
2dn.19.09,2016 r.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje siq Ustawy
Zamirwieri Publicznyclr - z po2n. zm,

z dnia 29 stycznia

2004

r. Prawo

Niniejsze zapytanie zostato upublicznione poprzez:

1.
7.
3,
2.

Wystanie do trzech potencjatnych wykonawcow.
Zamieszczenir: na stronie internetowej Zamawiajqcego: http://www.techmot.com.pt/.
Umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Zamawiajqcego.

Okre6lenie przedmiotu zam6wienia:

2.1. Rodzaj zam6wiernia: dostawa
2.2. Nazwa i kod przedmiotu zam6wienia wedtug Wsp6lnego S{ownika Zam6wieh (CPV):
385 1 0000-3 - Mikroskopy

2.3. Opis przedmiotu zam6wienia:
Mikroskop cyfrowy
Atjllulalrc_pAleCIglDl

'/
"/

"/
"/

t ec h n i cz n

e

glowica rnikror;kopu (zawieraj4ca oSwietlenie LED - Swiatlo odbite, port usb, kamera Full-HD
1-080p, I92O x'J,O8O, 1,/2.8" CMOS
60 klatek na sekundg, wyjScie HDMI, zapis do pliku .bmp);
staYw zptytL;
adapter staf.'w-karnera z pokrEtlami do regulacji ostroSci;
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"/ standardowe powigkszenie: xl,9-x53;
x1,9;
"/ pole widzenia: do295xI12 mm, powigkszenie K;
barwa 5500
LED,
oSrmiopunktowe
oSwietlenie:
'/
"/ dystans praayi do 250rnrn;
"/ obiekryw: zoorn x2.'1-x66 (HD), x2'4-x105 (FullHD)
"/ zdiQcia: 'bmq;

'//

3.

interfejsy: 1080p HDMI, USB;

focus: manualny i automatyczny;

Informacja o moiliwoSci skladania ofert czq6ciowych:

Zamawiaiacy nie dopru5Tcza moztiwo6ci zto2enia ofert czg6ciowych

4,

Planowany termin realizacji zam6wienia

5.

Miejsce realizacji dostawY:

TECHMOT Sp. z

z 06.09.2017

r. - 31 . 10.2017 r.

o.o., u[. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz.

Warunki udziatu w postqpowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spelniania tych
'warunk6w:

6.

'Warunek

Spos6b oceny spelnienia warunku

Wykonawca nie pocllega wykluczeniu, o ktorym
mowa w punkcie 12 niniejszego zapytania.
Wykonawca spetnia warunki dotyczqce:
- posiadania uprawniefi do wykonywania

O5wiadczenie Wykonawcy stanowiqce element
formutarza oferty,
OSwiadczenie Wykonawcy stanowiEce etement
formutarza oferty.

okreitonej dziatallnoSci Iub czynnoSci, je2e[i
przepisy prawa naktadajq obowiqzek ich
posiadania,

- posiadania niezbgdnej wiedzy dotyczqcej
orzedmiotu zam6wienia lub zobowiqzanie do

udostgpnienia podmiot6w zdotnych

do

urykonania zam6wienia,

- znajdowania siq

w

sytuacji ekonomicznej

i

f inansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia we wskazanych terminach.

7.

Kryteria oceny rlfert:

7.1, Oferty zostanE ocenione Przez Zamawiajqcego w oparciu o nastgpujqce kryteria:
Kryterium oceny ofertY

Waga

Maksymalna liczba pun kt6w

cena netto w PLN
termin dostawy urzqdzenia

85%

85

15%

15

7.2. Spos6b przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach krvterium ceny netto w PLN bedA przyznawane wg nastqpujacej formuty. W
prtvpidku zto2enia r:lferty w watucie obcej, oferta zostanie przeticzona na PLN wg. Sredniego kursu
NBF'z dnia wyboru Drostawcy:
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C min

An=---------

x100x85%

Cr
C min - cena minimalna w6r6d wszystkich
C r - cena oferty rozPatrywanej

ofert

A n - ito6i punkt6w pr4znana ofercie

Punkty

w

ramach kryterium termin dostowy urzqdzenia bgda praznawane wg nastgpuj4cych

przedziat6w:

.
.
8.

Termin dostawy urzqdzenia do 30 dni roboczych od podpisania umowy
Termjn dostawy urzEdzenia powy2ej 30 dni roboczych od podpisania
pkt,

15 pkt,

umowy

0

lipos6b przygoto'wania i zlo2enia oferty:

Ofertg nate2y zlo2yc na formutarzu ofertowym, stanowiqcym zat4cznik nr 1 do ninierjszego
zapytania, wrazzwymaganym zatqcznikiem i o6wiadczeniami wyszczeg6tnionymi w jego tre6ci.
Specyfikacja przedmiiotu zam6wienia stanowi4ca zatacznik nr 1 do formutarza ofertowego powinna
Uyi iporzaOzona na formutarzu oferenta. Specyfikacja ta powinna umo2tiwii ocene parametr6w
technicznych urzqdzenia.
Sposoby sktadania oft:rt:
osobiScie w siedzibie
1

firmy: TECHMOT Sp. z o.o., ut, Warszawska 19, 16-070 Choroszcz
)
",L\ [istem poteconym tub kurierem na adres firmy: ut. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz
3) pocztA etektronicznE na adres maitowy: monikaz@techmot.com'pI

9.

'Iermin dostarczania ofert uptywa w dniu: 05.09.2017 o 9od2,23.59

10. Frocedura wyboru najkorzystniejszej oferty:
Dokumentacjg ofertow4 nate2y dostarczyi do Zamawiaj4cego przed uptywem terminu sktadania

ofert, pod rygorem pozostawienia

jej

bez rozpatrzenia. Zmiany atbo wycofanie oferty przez

oferenta dopuszczalne s4 do 9od2.23.59 dnia 05.09'2017
Rozpatrzenie ofert nastEpi od 06.09.2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiajqcego. W trakcie ich
oceny Zamawiajqcy mo2e wzywai oferent6w do zto2enia wyja6nieri dotyczqcych zto2onych przez

nich ofert. Koriczitlc procedurq oceny ofert ZamawiajEcy podejmie decyzjg o

wyborze

najkorzystniejszej oferty,
Niez:wtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy zawiadomi o tym fakcie wszystkich
Wykonawc6w bior4cych udziat w postqpowaniu. Po zakonczeniu procedury wyboru dostawcy
informacja o wyniku postepowania bqdzie dostqpna w siedzibie Zamawiajqcego oraz na jego stronje

internetowej.
11. Termin wa2no6ci

oferty: minimum

30 dni od daty wystawienia oferty

12. Informacja na termat zakresu wykluczenia z mo2liwo6ci realizacji zam6wienia:

w postepowaniu dopuszczeni sq wykonawcy, kt6rzy nie sq powiqzani z Zamawiajqcym
osobowo tub kapitatowo. Przez powi4zania kapitatowe tub osobowe rozumie sie wzajemne
Do udziatu

powiqzanie miqdzy firmq TECHMOT Sp. z o.o. lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowi4zah
w imieniu firmy TECIiMOT Sp. z o.o. lub osobami wykonujqcymi w imieniu firmy TECHMOT Sp. z o'o'
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Wykonawcq, potegaj4ce w szczeg6tno5ci na:

1)
7)

uczestnic:zeniu w sp6tce jako wsp6tnik spotki cywilnej tub sp6tki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10%udzial6w lub akcji;

3i petnieniu funkcji czionka organu nadzorczego [ub zarzqdzai1cego, prokurenta,
petnomocnika;
w
4\' pozostawaniu w zwi4zku mat2eriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
stopnia lub w
iinll prostej, pokrewieristwa tub powinowactwa w [inii bocznej do drugiego
stosunku przysposobienia, opieki [ub kurateti;

5)
' pozostawaniu z wykonawcE w takim stosunku prawnym tyb faktycznym,

2e mo2e to

budzii uzasadnione watptiwosci co do bezstronno6ci tych os6b;

Wykgnawca dokumentuje spetnienie wy2ej opisanego warunku oSwiadczeniem, kt6re stanowi czqSi
formutarza oferty stanowiqcego zat4cznik nr 1 do niniejszego zapytania'
13. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiaj4cy przewicluje mo2tiwoSi zmiany umowy, w przypadku gdy nastqpi zmiana powszechnie
obowiazujaiych przepis6w prawa w zakresie majqcym wptyw na reatizacjq przedmiotu umowy.
1

4. Dodatkowe informacje dotyczqce przedmiotu zam6wienia:

Wszetkich informacji dotyczqcych przedmiotu zam6wienia udzieta Pani Monika WiSniewska, tet.:
+48Ii00066957, e-mait: monikaz@techmot'com,pI
1

5. Zastrze2enia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiqzuje firmy TECHMOT Sp. z o.o. do 2adnego okreSlonego
dziatania:

.

ZamawiajEcy

.

TECHMOT Sp.

nie mo2e byi pociqgany do odpowiedzialno6ci

za

jakiekotwiek koszty czy

wydatki poniesione przez oferent6w w zwiqzku zprzygotowaniem i dostarczeniem ofertY.

z o.o.

zastrzega sobie prawo

w ka2dej chwiti

do zmian cato6ci

lub cze5ci

zapytania ofertowego
PREZE

z o.o,
/ul. Warszawska 19
, NIP

podpis
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nr 1 do zapytonia ofertowego nr

512017

Forntularz ofertowy

Oferta dta firmy
TECHMOT Sp. z o.o.
W odpowiedzi na ziapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 28.08,2017r. dotyczqce zakupu stotu
probierczego z narzrSdziami do badari wtryskiwaczy Common Rai[ zwiqzanego z projektem pn'
poliwowych
,,Proce bodowczo-rozwojowe nad oprocowaniem technologii noprawy uklodow
typu Common Rail wyposo2onych we wtryskiwocze z elementem piezoelektrycznym" sktadam
ninieljszE ofertg na wykonanie w/w zam6wienia.

l.

,Zamawiajqcy

TECFIMOT Sp. z

o.o.

ut. Warszawska

19

16-070 Choroszcz

NtP ,)66-155-53-37

ll.

Przedmiot zam6wienia

Mikroskop cyfrowy

lll.

Wykonawca

Nazwa:
Adres:

NIP:

lV. Warunki oferty
Przedmiot zarnr6wienia
(wedtug oznaczefi WykonawcY)
Specyfikacja przedmiotu
zam6wienia
(sporz4dzona na 1'ormularzu
oferentiit)

Specyfikacja przedmiotu zam6wienia stanowj zatqcznik nr 1 do
niniejszego formutarza ofertowego.
Wykonawca niniejszym potwierdza petnq zgodno5i specyfikacji

przedmiotu zam6wienia

z

wymogami

Zamawiajacego

okre6tonymi w zapytaniu ofertowym oraz o6wiadcza,2e wszetkie

rozbie2no6ci w zakresie specyfikacji rozstrzygane bedE na
podstawie tre6ci zaPYtania.

Termin zwiqzania ofertq
(nie kr6tszy ni;t 30 dni)
Calkowita cena o'fertY netto
olrejmujEca wymagany Przez
Zamawiajqcego zakres

Termin dostawy urzqdzenia (w
dniach

)
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OSwiadczeniaWykonawcy

Niniejszym o6wiadcz.am, 2e Wykonawca nie jest powiazany z Zamawiajqcym osobowo tub
kapitatowo. Przez pt,twi4zania kapitatowe tub osobowe rozumiemy wzajemne powi4zania miqdzy
Zamawiaj4cym tub osobami upowa2nionymi do zaciAgania zobowiqzari w imieniu Zamawiaj4cego lub
osobami wykonuj4cy'mi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwi4zane z przygotowaniem i
prze;rrowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawc4, potegaj4ce w szczeg6lno6ci na:
a. uczestniczeniu w sp6tce jako wspotnik sp6tki cywitnej tub sp6tki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udzial6w tub akcji;
c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorcze lo lub zarzAdzajEcego, prokurenta, petnomocnika;
d. pozostawaniu w zwi4zku mat2e6skim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w [inii
prostej, pokrewiehstwa tub powinowactwa w tinii bocznej do drugiego stopnia [ub w stosunku
przysposobienia, opieki Iub kurateti.
Ninieljszym oiwiadczarm, 2e Wykonawca spetnia warunki dotyczqce:

do wykonywania okreStonej dziatalnoSci tub czynnoSci, je2eti przepisy
prawa naktadaj4 obowi4zek ich posiadania,
posiadania niezbqdnej wiedzy dotyczqcej przedmiotu zam6wienia [ub zobowiqzanie do
udostgpnienia podmiot6w zdotnych do wykonania zamowienia,
znajdowania sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zam6wienia
we wskazanych terminach.

- posiadania uprawnie6
-

Vl. Zat4czniki do nirriejszego formularza ofertowego:

1.

Specyfikacja przedmiotu zam6wienia (zat4cznik oferenta)

(podpis i pieczqi wystowcy oferty)
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