Wrocław, 17.02.2017
Zapytanie ofertowe nr 5
I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SCABROSUS Sp. z o.o., ul. Krakusa 2/5, 53-319 Wrocław, NIP 8992776675, Regon 362864421
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Silos – zbiornik wraz z dozownikiem celkowym (dozowanie na wyjściu materiału). Pojemność zbiornika
– 20 m ³.
Ilość sztuk: 6 (słownie: sześć). Wymagania dodatkowe: czujniki zapełnienia oraz zabezpieczenia
dostosowane dla materiałów sypkich (mączka drzewna, włókna celulozowe).
CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest zakup opisanych w przedmiocie zamówienia urządzeń i/lub usług. Termin
realizacji dostawy 30.04.2017
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do
niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
3. W razie potrzeby Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do osobistego stawienia
się u Wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
4. Oferta powinna zawierać:

pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu, dane osoby kontaktowej;

Informacje o spełnionym warunku dotyczącym zakazu udzielania zamówień podmiotom
powiązanym – Załącznik nr 3;

posiadać datę wystawienia i ważności oferty;

zawierać co cenę netto oraz warunki płatności

powoływać się na numer zapytania ofertowego

załączniki 1,2, 3.
5. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu
ofertowym nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta doświadczenia w zakresie dostaw
objętych opisem przedmiotu zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów: Kryterium oceny

VII.

Waga punktowa
(0-100)pkt.

1.

Cena

60

2.

Termin realizacji

20

3.

Warunki płatności

20

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w formie elektronicznej lub pisemnej do dnia 7 marca 2017 na adres email:
pb@scabrosus.eu lub listem poleconym na adres spółki.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr SCA/1/2017 z dnia 17.02.2017r. składamy poniższą ofertę.
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
NR KRS
Rodzaj podmiotu
Podmiot spełnia warunek dotyczący
zakazu udzielenia zamówień
(TAK/NIE)
podmiotom powiązanym *
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych usług/produktów)

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Cena netto (PLN)
Odległości powierzchni magazynowowarsztatowej max. 20 km od siedziby
spółki Zamawiającego.
Warunki realizacji i termin płatności
Termin dostępności powierzchni
laboratoryjnej
Termin płatności
Załączniki do formularza*
Załącznik nr 2 Oświadczenie o
spełnieniu wszystkich warunków
udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku
powiązań osobowych i kapitałowych

(TAK/NIE)

(TAK/NIE)

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

Załącznik nr 2

Wykonawca/pieczątka:

……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam że posiadam powierzchnię laboratoryjną o niżej wymienionej specyfikacji oraz możemy zapewnić
dostępność wynajmu od lipca 2016 roku do października 2017 roku.
Powierzchnia laboratoryjna do prac badawczych przemysłowych/magazynowo-warsztatowa posiada:
 min. 4 m wysokości i min. 300m2 powierzchni,
 dostęp do siły,
 możliwość wydzielenia spawalni,
 utwardzoną posadzkę i odciągi gazów spawalniczych,
 odległość od siedziby zamawiającego max. 20km,
Powierzchnia biur konstrukcyjnych powinna posiadać:
 powierzchnie min. 20m2,
 ogrzewanie.
 odległość od siedziby zamawiającego max. 5km,
Ponadto powierzchnie powinny posiadać:
 zadaszenie i oświetlenie,
 dostęp do parkingu i pomieszczeń socjalno-sanitarnych,
 dostępność 24h/doba.

………………….………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Wykonawca/pieczątka:

……………, dn. ……………………
NIP …………………………………………………
REGON …………………………………………………

Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:
………………………………………………………………………………………………………………………

.(wypełnić zgodnie z zapytaniem)
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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.

………………….………………………………………………………………………
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

