ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone w trybie rozeznania rynku
Podmiot: Nexit Mateusz Kania, ul. Mariacka 14-16/lok. 1u 48-304 Nysa

projekt
"Inwestycje w urządzenia w firmie NEXIT w celu wdrożenia innowacji w branży meblarskiej”
numer projektu RPOP.02.01.03-16-0017/17-00

zaprasza do złożenia oferty
na zakup Prasy Wiatrakowej

Nysa, 23.07.2018r

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Nexit Mateusz Kania,
Adres siedziby: ul. Mariacka 14-16/lok. 1u
48-304 Nysa
NIP 7532194913, REGON 160168050
reprezentowany przez właściciela – Mateusza Kanię

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie udzielenia zamówienia dla wydatków o wartości od
kwoty 20 tys. do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), z
zastosowaniem trybu uproszczonego tj. przeprowadzenie udokumentowanego rozeznania
rynku zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju (z dnia 19 lipca 2017 r.).
Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Niniejsze zapytanie jest upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego
www.jablonka.biz
Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu: "Inwestycje w urządzenia w firmie NEXIT w
celu wdrożenia innowacji w branży meblarskiej” nr RPOP.02.01.03-16-0017/17-00, w ramach
II naboru do Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy:
Kod CPV 42000000-6 Maszyny przemysłowe
Maszyny przemysłowe
Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy wiatrakowej nowej bądź używanej spełniającej
poniższe kryteria:
•

na każdej z półek ścisk pneumatyczny (sterowanym zaworem dla każdej półki) lub
ścisk elektryczny (sterowany oddzielnie dla każdej półki)

•

Głębokość klejenia min 110cm

•

Szerokość klejenia min 220cm

•

Ilość półek 6

•

Przedmiot zamówienia powinien być gotowy do odbioru najpóźniej do 1.10.2018r.

•

Sprzedający zapewnia załadunek.

IV. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAMÓWIENIA
1. Nie przewiduje się zmian w przedmiocie zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu:
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił
formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.
VI. DODATKOWE WARUNKI
W przypadku, gdy Wykonawca będzie oferował urządzenie równoważne w stosunku do
wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania
warunków równoważności (opisanych w części III Opis przedmiotu zamówienia) w celu
umożliwienia Zamawiającemu dokonania właściwej oceny zaproponowanych rozwiązań
technicznych pod kątem spełniania w/w warunków.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W przedmiotowym
postępowaniu przy
wyborze
najkorzystniejszej
oferty Zamawiający
zastosuje następujące
kryteria Kryterium

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba
punktów, jaką może
otrzymać oferta za
dane kryterium

Cena brutto

100 %

100 pkt

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim. Za formę pisemną uznaje
się
ofertę dostarczoną za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres info@jablonka.biz
(skan dokumentów), lub pisemnie (w kopercie z dopiskiem „Zakup prasy wiatrakowej”) za
pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub dostarczone osobiście do siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać wypełniony
składać do dnia 13.08.2018 roku, do godziny 16:00.
Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania

………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Nexit Mateusz Kania
ul. Mariacka 14-16/lok. 1u
48-304 Nysa

2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zakup środków trwałych w ramach projektu pn. „Inwestycje w urządzenia w firmie NEXIT
w celu wdrożenia innowacji w branży meblarskiej ” nr umowy: RPOP.02.01.03-160017/17-00 – realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na
obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020
3. Tryb postępowania: rozeznanie rynku.
4. Nazwa i pełny adres WYKONAWCY

4a. Osoba do kontaktu:

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn: "Zakup prasy wiatrakowej" za cenę:

Cena netto Podatek VAT (stawka / kwota)
Cena brutto -

6. Oświadczam, że:


w/w kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,



akceptuję(my) treść rozeznania rynku w tym w szczególności w zakresie
przedmiotu zamówienia, ograniczeń oraz wykluczeń z udziału w postępowaniu,



gwarantuję(my) wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego;



zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.



niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. Załącznik 2 – Spełnienie parametrów technicznych
2. Załącznik 3 – Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych
z zamawiającym
3. Załącznik 4 - Dla urządzeń używanych oświadczenie o stanie technicznym wraz z
protokółem o przeprowadzonym przeglądzie technicznym do 90 dni wstecz.

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

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

Miejscowość i data
Podpis i pieczęć osób
upoważnionych

Załącznik nr. 2 – Opis parametrów technicznych oferowanej maszyny

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEJ MASZYNY

Nazwa maszyny:

Producent:

Rok produkcji

L.p.

Spełnianie
warunku

Opis parametru

Tak/Nie
1.

na każdej z półek ścisk pneumatyczny (sterowanym zaworem dla
każdej półki) lub ścisk elektryczny (sterowany oddzielnie dla każdej
półki)

2.

Głębokość klejenia min 110cm

3.

Szerokość klejenia min 220cm

4.

Ilość półek min 6

5.

Przedmiot zamówienia powinien być gotowy do odbioru najpóźniej
do 1.10.2018r.

6.

Sprzedający zapewnia załadunek.

............................................... .
/miejscowość i data/

.............................................
/czytelny podpis albo podpis i pieczątka
Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 3
OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCY
Dane Oświadczającego:

Ja niżej podpisany/a

oświadczam, że:

1.

Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.
3. Oświadczam, że Wykonawca jest/ nie jest* powiązany z Zamawiającym, osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań
określony w pkt 1) - 4) ust. 2 powyżej) **:

.................................................. .
/miejscowość i data/

......................................................
/czytelny podpis albo podpis i
pieczątka Wykonawcy/osoby/osób
uprawnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić
** Wypełnić tylko w przypadku złożenia w pkt 1 oświadczenia, że Wykonawca jest powiązany
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

ZAŁĄCZNIK NR 4
Oświadczenie o stanie technicznym dla urządzeń używanych

Dane Oświadczającego:

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że stan techniczny urządzenia jest mi znany. Urządzenie jest sprawne technicznie i nie
wymaga inwestycji / remontu do prawidłowego działania. Urządzenie było serwisowane zgodnie z
zaleceniami producenta. A wszelkie naprawy/wymiany części eksploatacyjnych były wykonywane na
bieżąco. Stan techniczny określam na dobry

..................................................
/miejscowość i data/

........................................................
/czytelny podpis albo podpis i
pieczątka Wykonawcy/osoby/osób
uprawnionej do występowania w
imieniu Wykonawcy/

