Zapytanie ofertowe
nr 8 z 21.06.2018
Dotyczy: dostawa tarczy Boehmego
CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

w ramach Projektu: „Utworzenie Centralnego Laboratorium BadawczoRozwojowego dla Grupy SELENA”
realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju nr
POIR.02.01.00-00-0088/15
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
1. Nazwa
i
adres
zamawiającego:

Selena Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:
„Zamawiający”)
ul. Polna 14-18
55-011 Siechnice

2. Tryb
udzielania
zamówienia:

Konkurs ofert realizowany zgodnie Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 20142020 w wersji obowiązującej od dnia 14 października 2016 r.

3. Data
ogłoszenia
zapytania
ofertowego:

21 czerwca 2018 r.

4. Termin
ofert:

Oferty można składać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 16:00
czasu polskiego.

składania

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się
data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
5. Sposób
oferty:

składania

Oferta może być złożona:
Elektronicznie na adres: marek.barth@selena.com
lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
Selena Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 14-18
55-011 Siechnice
Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać
mailowo na adres wskazany powyżej lub w formie papierowej na adres
Zamawiającego (powyżej).
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6. Opis
przedmiotu
zamówienia:

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tarczy Boehmego.

7. Warunki udziału w
postępowaniu:

1. DOŚWIADCZENIE OFERENTA:
Doświadczenie Oferenta powinno być dopasowane do tematyki opisanej
w przedmiocie zamówienia.
2. MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE OFERENTA:
Możliwości techniczne Oferenta powinny być adekwatne do tematyki
opisanej w przedmiocie zamówienia i obejmować możliwości dostawy
tarczy Boehmego.
3. ZASOBY KADROWE OFERENTA:
Zasoby kadrowe Oferenta powinny być dopasowane do tematyki i
czasookresu opisanego w przedmiocie zamówienia. Kadra dedykowana
do realizacji dostawy powinna mieć niezbędne w tym celu kwalifikacje.
4. WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
Oferentem, polegające w szczególności na:
−

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,

−

Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

−

Pełnieniu
funkcji
członka
organu
nadzorczego
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

−

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.

lub

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta i
przedstawionych dokumentów. Ocena spełnienia wymogu zostanie
dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
2. Oświadczenia Oferentów powinny zostać poparte dowodami
w postaci dokumentów poświadczających poszczególne deklaracje
3. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać
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w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Oferenta.
4. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do
weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków
udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów,
potwierdzających oświadczenie Oferenta.

5. Do postępowania konkursowego dopuszczone zostaną tylko te
oferty, które spełniają wszystkie kryteria, wymienione w pkt 7
Warunki udziału w postępowaniu.
8. Termin
realizacji
przedmiotu oferty:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w
okresie najpóźniej do 30.06.2018.

9. Kryteria
wyboru
oferty oraz sposób
dokonywania oceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
─

Cena netto oferty (wartość w PLN)

Cenę netto oferty należy wyrazić w złotych polskich lub w euro. W
przypadku wyrażenia ceny w euro na potrzeby porównania cen i wybrania
najkorzystniejszej oferty cena wyrażona w euro zostanie przeliczona na
złote polskie na podstawie kursu średniego NBP euro/złoty na dzień
określony w pkt 4 (ostateczny termin składania ofert). Zamawiający
zastrzega, że ewentualne inne kwoty podane w EUR na potrzeby
porównania ofert przez Zamawiającego zostaną przeliczone na pln w
sposób wskazany powyżej.

Zasady oceny kryteriów:

1. Kryterium „Cena Oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem:
Cena min
WCENA= ------------------ * waga* 100 pkt
Cena badana
Gdzie:
WCENA- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Cena Oferty;
Cena min - oznacza minimalną cenę netto zaproponowaną wśród ofert
podlegających ocenie;
Cena badana – oznacza cenę netto zaoferowaną w ofercie podlegającej
ocenie
Waga- oznacza wagę kryterium wyrażoną w % = 100%

10. Oferta
zawierać

musi

Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza (z największą ilością
punktów), która biorąc pod uwagę złożone oferty, mieści się w
możliwościach finansowych Zamawiającego.
1. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego obejmujący:
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następujące
elementy:

−

Dane identyfikujące
nr KRS/EDG)

−

Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail)

−

Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od
ostatniego dnia składania ofert w konkursie)

−

Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z
zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu

−

Oświadczenie o spełnieniu wymogów technicznych, posiadaniu
odpowiednich zasobów kadrowych

−

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty, w tym cenę jednostkową
netto i brutto wg załączonego cennika

−

Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia, gwarantujący
realizację Projektu

−

Warunki i termin płatności

−

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferenta

(nazwa,

adres,

nr

NIP,

przedmiotem

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym,
zawierające
potwierdzenie
kompletności
oferty
(zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania)
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego
zapytania)
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować
odrzuceniem oferty.
11. Zmiana umowy:

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta
3. Okoliczności siły wyższej
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe
postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany

12. Dodatkowe
informacje:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania
postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub
uprzedniego poinformowania Oferentów.
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2. Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
unieważnienia
postepowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub
uprzedniego poinformowania Oferentów
3. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
4. Z przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru ofert,
zakończonego wyborem zwycięskiej oferty, Komisja sporządzi
Protokół, w którym wyszczególni i podsumuje punktację przyznaną
poszczególnym Oferentom oraz wskaże zwycięską ofertę
5. W przypadku nie zakwalifikowania poszczególnych ofert do
postępowania konkursowego z powodu wad formalnych bądź
merytorycznych Komisja sporządzi protokół dodatkowy, w którym
uzasadni wykluczenie oferty z postępowania konkursowego.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej
oferty.
3. Oświadczenie o braku powiązań.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY1
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 21.06.2018 dotyczące dostawy tarczy Boehmego składamy
poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS/EDG
Rodzaj podmiotu
Podmiot
spełnia
warunek
dotyczący
zakazu
udzielenia
zamówień podmiotom powiązanym
(TAK/NIE)
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty (nie mniej niż
30 dni od ostatniego dnia składania
ofert w konkursie)
Doświadczenie i zasoby Oferenta
Krótki opis doświadczenia Oferenta
w przedmiocie zamówienia
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto - (PLN) - za dostawę
……… zł
tarczy Boehmego
Warunki realizacji oferty
Oferent potwierdza, iż posiada zasoby kadrowe do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełnia
techniczne możliwości jego realizacji.

1

Dopuszcza się modyfikację treści formularza w zależności od składników oferty

6

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Oświadczenie Oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy
określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe
Data i podpis
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczam, że
……………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Oferenta)
nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
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:
−
−
−
−

Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

…………………………………
Data i miejsce

..…….………………………..
Podpis i pieczęć
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