Ludwin Kolonia, dnia 08.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Nazwa Zamawiającego
WYTWÓRNIA MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SA
Ludwin Kolonia 58
21-075 Ludwin Kolonia
2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Wyposażenie laboratorium działu badań
i rozwoju w WYTWÓRNI MAKARONU DOMOWEGO POL-MAK SPÓŁKA AKCYJNA” w
ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Glutomatic Index System (GIS) – 1 szt.
Zestaw urządzeń określający ilość i jakość glutenu zgodnie z międzynarodowymi normami,
który posłuży do badań surowców i opracowywania receptur nowych produktów.
Minimalne parametry techniczne:
 zestaw musi składać się co najmniej z urządzenia do zagniatania ciasta i wymywania glutenu
oraz wirówki do osuszania i rozdzielania glutenu na dwie frakcje,
 dwie komory robocze,
 wymagana masa próby: 2 x 10 (+/- 0,01g) na obie komory robocze, zagniatanie ciasta oraz
wymywanie skrobi 2% roztworem NaCl realizowane automatycznie w jednej sekwencji
w czasie nie dłuższym niż 6 minut,
 odwirowanie uformowanego glutenu na kasetach sitowych przy obrotach 6000+/-5obr/min,
 możliwość oznaczania indeksu glutenu,
 zasilanie 230V oraz pobór mocy max. 185 W.
 spełnienie norm: ICC 155, ICC 158 oraz PN-EN ISO 21415-2:2008.
 minimalna gwarancja: 12 miesięcy
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy
konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W
każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów,
funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy,
patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie
określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza
złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych i użytkowych.

4. Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 7 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym
Wykonawcą
5. Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – Ludwin Kolonia 58, 21-075 Ludwin Kolonia
6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zapytania, udokumentowane
wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) .
Powyższy warunek udziału w postępowaniu będzie weryfikowany na podstawie: dostarczonego
aktualnego odpisu z CEiDG lub KRS
Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia –
nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
4. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunku udziału w postępowaniu lub brak
dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
5. Zamawiający zobligowany jest do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie
konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne
i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na
względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne
interesy wspólne z oferentem
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań
osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej
Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja
2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.
L 124 z 20.5.2003, s. 36).
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 albo we wspólnym pożyciu, 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.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie
z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu publikacji zapytania ofertowego.
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
8.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 80 pkt. (80%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

x 80

b) Gwarancja - waga punktowa - 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie,
-------------------------------------------------------------Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

x 20

Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji:
- minimalna wymagana gwarancja - 12 miesięcy;
- maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy.
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać okres gwarancji pomiędzy
12 a 60 miesięcy włącznie. Wykonawca winien podać ilość miesięcy (liczba całkowita).
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9.Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (dotyczy
również ofert wysłanych drogą mailową)
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy
dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Aktualny odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.
4. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: Ludwin Kolonia 58, 21075 Ludwin Kolonia lub mailem na adres: dawid.walecki@pol-mak.pl
10.Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 15.02.2017r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Dawid Wałecki, tel. 539976727, e-mail dawid.walecki@polmak.pl
11.Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość, data
OFERTA

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko/Nazwa……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
NIP………………………… REGON …………………………….
Tel./Fax. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………………… przedstawiamy poniższą
ofertę cenową:
Opis

Wartość
netto

Stawka
VAT

Wartość
brutto

Glutomatic Index System (GIS) – 1 szt.
Razem:
Gwarancja wynosi …………………… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam/y, iż przedmiot oferty spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w pkt. 3 zapytania
ofertowego

……………….………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na
rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
oświadczam, że:
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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 albo we wspólnym pożyciu, 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.

………………………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

