Smardzów, 29.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/09/2017
W związku z realizacją projektu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP dla
mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat o tytule „Inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa
"JOLLYHEAP" Svitlana Sapunova” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Zwracamy się z prośbą o przestawienie oferty handlowej na: Zakup 1 sztuki maszyny do szycia o
parametrach technicznych nie gorszych niż/równych:
Funkcje

oraz Stębnówka 1-igłowa z transportem igłowo-ząbkowym do szycia materiałów

parametry

lekkich i średnich.

techniczne:

Maszyna nowa
Prędkość szycia do 4,500 ściegów na minutę
Długość ściegu do 5 mm
Energooszczędny silnik Direct-Drive w głowicy maszyny
Panel sterujący w głowicy maszyny
Obcinanie nici
Pozycjonowanie igły
Podnoszenie stopki 13 mm
Rygle początkowe i końcowe
Odrzutnik nici (wiper)
Oświetlenie LED
Przycisk funkcyjny dodawania ściegu obok igielnicy
Przycisk funkcyjny szycia wstecz obok igielnicy
Gwarancja 12 miesięcy
Zasilanie 230V

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

I.

"JOLLYHEAP" Svitlana Sapunova
ul. Kawalerzystów, nr 8, lok. 5, 53-004 Wrocław

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu: 06.10.2017 na dołączonym formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1
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za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jollyheap.dotacja@gmail.com
za pośrednictwem poczty, kurierem na adres firmy lub osobiście: ul. Mikołaja Reja 15, 55010 Smardzów

2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
II.

III.

Wspólny słownik zamówień (kod CPV):
42715000-1 Maszyny do szycia
DODATKOWE WARUNKI:
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:




2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

IV.

nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
termin ważności oferty min. do 31.10.2017
cenę netto w PLN

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Oferenta w zakresie braku powiązań z
Zamawiającym zgodnie z pkt. VI niniejszego Zapytania ofertowego.
Poprzez złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego rozumie się, iż oferent zapoznał się i
spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu art.66 §.1 k.c.
Zamawiającemu przysługuje w każdym momencie prawo odstąpienia od postępowania
ofertowego opisanego w zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny tego odstąpienia.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują
im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania
ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, bez podania przyczyny, które nie
spełniają wymogów określonych w zapytaniu.
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego a także to, że może wybrać do
poszczególnych zadań najkorzystniejszych oferentów.

Umowa:
1. Termin dostawy: do 13.10.2017 roku.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
a. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi
siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
b. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
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c. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia
wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie
wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

V.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać ofertę w
poszczególnych kryteriach określonych w tabeli poniżej. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego
przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt.)

Lp.

1

Nazwa

Cena całkowita

Maksymalna
ilość punktów
dla danego
kryterium

Sposób oceny / przyznawania punktów

Oferent, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje
60 pkt.
Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie
obliczana wg wzoru:

60

najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena netto w ofercie badanej

Zgoda na karę umowną za opóźnienie w
realizacji przedmiotu umowy:
2

Termin
wykonania usługi





20

Brak zgody na kary umowne – pkt. 0
Kara w wysokości 1 250 zł – 10 pkt
Kara w wysokości 2 500 zł - 20 pkt

Wysokość maksymalnego odszkodowania
umownego:
3

Funkcjonalność
usługi





Brak zgody na odszkodowanie – pkt. 0
Maksymalne odszkodowanie w wysokości
41 500 zł - pkt 10
Maksymalne odszkodowanie w wysokości
83 000 zł - pkt 20

RAZEM

20

100
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VI.

WYKLUCZENIA:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
tzn. gdy jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji,
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d. Oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane 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.

VII.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Wszelkie zapytania odnośnie oferty należy składać na adres: jollyheap.dotacja@gmail.com

VIII.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego
trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej,
ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności gdy:



postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 02/09/2017 –
Formularz ofertowy dla "JOLLYHEAP" Svitlana Sapunova
Dane oferenta
Pytanie

Odpowiedź
Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Data sporządzenia oferty
Termin ważności oferty
Termin płatności
Termin realizacji

Termin wykonania usługi

Funkcjonalność usługi

Osoba kontaktowa
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 02/09/2017 –
Formularz ofertowy dla "JOLLYHEAP" Svitlana Sapunova
Wycena
Działanie

Cena netto

Maszyna do szycia 1 szt.
Marka ………………………………………………
Model…………………………………………………
Parametry techniczne:

................................................................
Data i podpis Oferenta
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