SIWZ Tonsil. – postępowanie
„Zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem
profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu
opracowanie nowego projektu wzorniczego – Podzadanie 4 „Zakup
środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego
produktu – Zakup urządzenia CNC - centrum obróbcze drewna
(1kmpl.), Kompresor do CNC oraz lakierni (1 szt.), System odciągu
trocin do CNC (1 kmpl.), Frezarka do obróbki drewna
dolnowrzecionowa (1 szt)”.
Postepowanie w trybie Zapytania konkurencyjnego ofertowego
z dnia 01.07.2020r.
Zamawiający:
Tonsil Sławomir Wieszczeciński
Czerniejewska 11
62-300 Września, Polska
NIP 789-155-89-99
1. Wymagania dotyczące postępowania.
1.1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.
Tonsil Sławomir Wieszczeciński
Czerniejewska 11
62-300 Września, Polska
NIP 789-155-89-99
Sławomir Wieszczeciński
Kontakt e-mail: swieszczecinski@tonsilproducent.pl.

1.2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamawiający nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010
nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego – postępowanie
konkurencyjne.
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Postepowanie w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków unii europejskiej w
ramach programu „PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 wsparcie
otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3
Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”,
pod nazwą projektu „Stworzenie wartości rynkowej nowego produktu firmy Tonsil, poprzez
przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego”

1.3. Wspólny słownik zamówień CPV:
✓ 42900000-5 Różne maszyny ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
✓ 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna
Dotyczy nabycia:
a. Urządzenie CNC - Centrum Obróbcze Drewna (1 kmpl.)
b. Kompresor do CNC oraz lakierni (1 szt.),
c.

System odciągu trocin do CNC (1 kmpl.)

d. Frezarka do obróbki drewna dolnowrzecionowa (1 szt.)

1.4. Wykonawcy mogący ubiegać się o wykonanie zamówienia (wymaganie łączne
formalne):
1.4.1. Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
stosowania, a w szczególności w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej, na podstawie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (2004r. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777 2005 r. Dz. U. Nr
33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz.
1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz. 1538
2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171,
poz. 1225, Nr 225, poz. 1636, Nr 235, poz. 1699 2007 r. Dz. U. Nr 120, poz. 818 z
późniejszymi zmianami), wykonują określoną działalność i posiadają stosowne
doświadczenie realizowane na bazie stosownego wpisu do sądowego Rejestru
Przedsiębiorców lub Wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wykonawca
przedstawi oświadczenie o posiadanych uprawnianiach oraz kopie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
1.4.2. Posiadają siedzibę/oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii
Europejskiej
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1.4.3. Dysponują odpowiednim doświadczeniem, możliwościami merytorycznymi, a
także posiadają potencjał do wykonywanych usług/dostaw.
1.4.4. Zadeklarują wykonanie dostaw oraz usług towarzyszących w okresach i na
warunkach niniejszego Zapytania ofertowego (SIWZ).
1.4.5. Poprzez oświadczenie o spełnieniu kryteriów SIWZ zadeklarują podpisanie
umowy zasadniczej, spełnią warunki dostawy i montażu oraz dostarczą stosowną
dokumentację a także warunki gwarancyjne.
1.4.6. Zadeklarują wydelegowanie stosownych pracowników, nawet do 3 lat po
zakończeniu przedmiotu umowy do wsparcia merytorycznego Zamawiającego
przy przeprowadzaniu kontroli usług/dostaw Wykonawcy prowadzonych z
ramienia Jednostek Finansujących oraz udzielania wyjaśnień na zagadnienia
zawarte w przedmiocie wykonanej usługi/dostawy.
1.4.7. Zadeklaruje w przypadku używanego przedmiotu zamówienia, że nie był on
finansowany w okresie ostatnich 7 lat ze środków Unii Europejskiej/Środków
Publicznych w ramach programów pomocowych oraz wsparcia.
1.4.8. Nie są powiązani osobowo, ani 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:
•
•
•

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;
• pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
1.4.9. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawców, powinna umożliwiać
wykonanie całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z przedstawioną ofertą.
Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający zrealizować usługę w
terminach uzgodnionych w ofercie oraz z uwzględnieniem okresu płatności.
Wykonawcy znajdują się w sytuacji prawnej i finansowej umożliwiającej realizację
przedmiotu zamówienia, tj.:
a) nie są w trakcie postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono ich upadłości,
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b) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek do ZUS.
Wykonawca poświadczy powyższe stosownymi zapisami w oświadczeniu.

1.5. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zakup maszyn i urządzeń wraz z dostawą, montażem i
przeszkoleniem obsługi - CNC Centrum Obróbcze do Drewna z dodatkowymi opcjami”.
Wykonanie dostaw nowej lub używanej infrastruktury w zakresie poniższym:
1.

CNC Centrum Obróbcze do Drewna (1 szt.) - 3-osiowe o wymiarach min. X- 3 000 mm, Y-1 200
mm, Z-200 mm; minimalny zakres prędkości pracy: X-30 m/min., Y-30 m/min., Z-3 m/min.;
urządzenie wyposażone w min. 4-narzędziowy magazynek, głowicę frezującą min. 7,5 kW, pompę
min. 100 m3/h

2.

Kompresor do CNC oraz lakierni (1 szt.),

3.

System odciągu trocin do CNC (1 kmpl.)

4. Frezarka do obróbki drewna dolnowrzecionowa (1 szt.)

2. OPIS SZCZEGÓŁOWY I WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:
1.

CNC centrum obróbcze do drewna (1 szt.) - 3-osiowe o wymiarach min. X- 3 000 mm, Y-1 200 mm,
Z-200 mm; minimalny zakres prędkości pracy: X-30 m/min., Y-30 m/min., Z-3 m/min.; urządzenie
wyposażone w min. 4-narzędziowy magazynek, głowicę frezującą min. 7,5 kW, pompę min. 100
m3/h;. Szczegółowe parametry minimalne:
1.1. Pełne sterowanie numeryczne w trzech osiach X, Y, Z, (interpolacja liniowa i kołowa dla osi X i
Y oraz interpolacja liniowa dla osi Z)
1.2. Pożądany agregat do obróbki w krawędziach bocznych lub sterowana oś C,
1.3. Zakres pola pracy: oś X = min. 2800 – max. 3500 mm; oś Y = do 1200 mm; oś Z = min. 120 mm
1.4. Prędkość obrotowa wrzeciona sterowana programowo bezstopniowo w dwóch kierunkach w
zakresie 0 - 24000 obr/min
1.5. Moc wrzeciona chłodzonego powietrzem, do 9 kW
1.6. Napędy osi powinny gwarantować płynna regulację prędkości posuwu w trakcie obróbki: dla
osi X/Y - do 12 m/min; dla osi Z – do 5 m/min

Zapytanie ofertowe Tonsil
Strona 4 z 15

1.7. Stół roboczy rastrowy lub konsolowy z możliwością wirtualnego podziału na minimum 2 pola
pracy
1.8. Pompa próżniowa o wydajności min. 100 m3/h (dla stołu konsolowego) lub 250 m3/h (dla
stołu rastrowego).
1.9. Obrabiarka powinna posiadać magazyn narzędziowy na min. 6 szt. narzędzi wybieranych
programowo,
1.10. Obrabiarka powinna posiadać minimum 9 wiertarskich wrzecion pionowych oraz minimum po
dwa wrzeciona wiertarskie poziome w kierunku X i Y wszystkie wybierane programowo,
1.11. Oprogramowanie obrabiarki powinno być w pełni kompatybilne z programami wspomagania
projektowania typu CAD / CAM i umożliwiać szybkie programowanie graficzne.
1.12. Ze względu na wymagane dokładności obróbcze maszyna nie powinna mieć przebiegu
większego niż 6000 rbh lub do 10000 rbh przy potwierdzonych dokładnościach protokołem z
badań technicznych wykonanych przez sprzedającego.
1.13. Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarki, a także
kopia zapasowa oprogramowania maszynowego (beckup).
1.14. Maszyna w chwili zakupu musi być sprawna technicznie z możliwością sprawdzenia jej w
warunkach pracy.
1.15. Cena powinna zawierać przedmiot zamówienia, jego transport, dokumentacje, montaż oraz
uruchomienie (w tym test produkcyjny)*.
1.16. Cena powinna obejmować okres min. 1 rocznej gwarancji.
2.

Kompresor do CNC oraz lakierni (1 szt.) - sprężarka śrubowa min. 10 bar, moc min 13 kW,
przepustowość min. 65 m3/h, zbiornik min. 100 l, urządzenie wyposażone w osuszalnik powietrza,

3.

System odciągu trocin do CNC (1 kmpl.) - urządzenie wyposażone w odpylacz indywidualny
miejscowy min. 10 tys.m3/h, moc min. 2 kW.

4.

Frezarka do obróbki drewna dolnowrzecionowa (1 szt.) - urządzenie wyposażone we wrzeciono
pionowe pochylne, moc min. 4 kW, prędkość obrotowa regulowana od 2 tys. do 6 tys. obr./min.
*Wymagania dodatkowe:
a) Urządzenie powinno być wyposażone w komplet osprzętu oraz akcesoriów niezbędnych do
prawidłowej pracy, wzór niezbędnych dokumentów w tym rękojmi/gwarancji.
b) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą wszystkie parametry oferowanego
urządzenia, dokumentację techniczną instalacyjną oraz dostarczenie dokumentacji technicznoużytkowej przedmiotu zamówienia (dokumenty sporządzone w języku polskim lub tłumaczenia).
c) Koszt powinien obejmować bezpłatną dostawę, wykonanie instalacji i uruchomienie maszyny
przez wykwalifikowaną z odpowiednimi uprawnieniami kadrę Wykonawcy w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. W cenie oferty należy uwzględnić darmowy instruktaż, przekazanie
urządzenia i odbiór u Zamawiającego, sporządzenie raportu końcowego z całości przebiegu i
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efektów dostaw/uruchomienia, dostarczenie stosownych kopii uprawnień osób (tam, gdzie są
określone wymagania prawne i branżowe) oraz instalacji.
d) Wykonawca przedstawi w ofercie warunki gwarancyjne (termin min 1 rok oraz zapisy
pozwalające ocenić, co jest przedmiotem gwarancji i w jakim zakresie).

3. SZACOWANY i WYMAGANY POTENCJAŁ WYKONAWCY NIEZBĘDNY DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
3.1. Wykonawca powinien dysponować zasobami technicznymi i merytorycznymi do
realizacji przedmiotu zamówienia.
3.2. Wymagany minimalny potencjał merytoryczny wszystkich Wykonawców w postaci
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
3.2.1. Wykonawca posiada kwalifikacje i stosowne udokumentowane doświadczenie:
3.2.1.1. W dystrybucji, instalacji oraz uruchamianiu przedmiotu zamówienia na
terenie UE w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od terminu podanego jako termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, min. 5 maszyn zbliżonych pod względem rodzaju do Zapytania
ofertowego - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia oraz wykazu prawidłowo zrealizowanych dostaw i instalacji.
3.2.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie oraz stosowne uprawnienia prawne
i branżowe do instalacji składników dostarczanej infrastruktury.
3.2.1.3. Wykonawca tylko na dodatkowe wezwanie Zamawiającego przedstawi
dowód doświadczenia w postaci referencji oraz faktury sprzedaży
adekwatnej usługi/dostawy.
3.2.2. Wykonawca do realizacji projektu wskaże specjalistów z których:
3.2.2.1. Co najmniej jeden specjalista posiada udokumentowane doświadczenie
w realizacji dostaw/usług w zakresie przedmiotu zamówienia .
3.2.2.2. Co najmniej jeden specjalista posiadać będzie dokumenty pozwalające
stwierdzić uprawnienia prawne i branżowe w zakresie instalacji przedmiotu
zamówienia.
3.2.2.3. Specjaliści pozwolą na zweryfikowanie swojego doświadczenia lub
uprawnień w postaci np. dostarczenia kopii dokumentów potwierdzonych
za zgodność z oryginałem zarówno przez specjalistę, jak i Podmiot.
3.2.3. Wykonawca odpowiada z uzyskanie oraz posiadanie zgód, dokumentów,
deklaracji i innych oświadczeń na bazie zapisów SIWZ dostarczanej infrastruktury
oraz delegowanych Specjalistów, ważnych co najmniej na czas realizacji
niniejszego projektu, a w przypadku prawa do weryfikacji - bezterminowo.
3.3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego powinien przedstawić podpisany wykaz
doświadczenia do postępowania ofertowego Zamawiającego, który powinien
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zawierać, co najmniej wymagane obligatoryjnie doświadczenie Wykonawcy opisane
w ustępach Zapytania ofertowego (SIWZ), dowody na jego potwierdzenie, a
dodatkowo może posiadać inne elementy opisu doświadczenia Wykonawcy, które
pozwolą na ocenę potencjału Podmiotu Wykonawcy przez Zamawiającego.
3.4. Wykonawca zaproponuje wiarygodny opis metodologii i harmonogram
przeprowadzania przez niego usługi.
3.5. Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny pozwalający zrealizować usługę w
terminach uzgodnionych w umowie oraz z uwzględnieniem okresu płatności.

4. SZACOWANY CZAS REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ.
4.1. Czas realizacji przedmiotu zamówienia:
4.1.1. Szacowany do 30.10.2020
5. SPOSÓB I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
5.1. Usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia, będą świadczone w siedzibie/
oddziałach Zamawiającego oraz u Wykonawcy na podstawie indywidualnych
roboczych uzgodnień.
5.2. Wykonawca zobowiązany będzie do:
5.2.1. Przekazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie informacji i wyjaśnień
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także do
przedkładania wymaganych dokumentów,
5.2.2. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach
projektowych.
5.2.3. Kierownik projektu po stronie Wykonawcy, będzie zobowiązany do odbywania
cyklicznych spotkań z członkami zespołu w siedzibie Zamawiającego.
Harmonogram spotkań będzie opracowywany przy współudziale wyłonionego
Wykonawcy.
5.3. Zamawiający wymaga, aby dostawy, usługi, tworzone dokumenty i zapisy
charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będzie miał wpływ Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
5.3.1. Zamawiający wymaga uczestnictwa i wsparcia merytorycznego delegowanych
pracowników Wykonawcy w dniach kontroli jego usług przeprowadzanych z
ramienia Jednostek finansujących przedmiot zamówienia.
6. WARUNKI PŁATNOŚCI:
6.1.1. Płatność będzie realizowana na podstawie harmonogramu z umowy.
6.1.2. Płatności będą realizowane w PLN, po wykonaniu zakresu usługi na podstawie
faktur wraz z załączonym i zaakceptowanym przez osobę odpowiedzialną z
Tonsil protokołem z realizacji usługi.
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6.1.3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków płatności zostaną określone w
warunkach umowy.
7. CENA OFERTY:
7.1.1. Należy podać cenę brutto oferty – całkowity koszt realizacji przedmiotu lub
przedmiotów zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku);
7.1.2. Należy podać cenę oferty netto – całkowity koszt realizacji przedmiotu/ów
zamówienia (kwota wyrażona do 2 miejsc po przecinku);
7.1.3. Waluta ceny ofertowej – PLN.
7.1.4. Cena brutto podana w ofercie nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji
zamówienia, chyba, że za porozumieniem Stron, poprzez podpisanie aneksu do
umowy pomiędzy Stronami lub na warunkach spełnienia/niespełnienia zapisów
umowy pomiędzy Stronami.
7.1.5. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę, cena netto za przedmiot
zamówienia (wyrażona w PLN).
7.1.6. Cena brutto oferty powinna zawierać wszelkie koszty Wykonawcy, jakie planuje
ponieść w trakcie realizacji zamówienia jak i wszelkie należności podatkowe.
8. WADIUM:
Nie przewiduje się wniesienia wadium.
9. ZASADY OCENY OFERT
9.1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty netto, za wykonanie przedmiotu zamówienia.
9.2. Osobno zostanie oceniona grupa ofert zawierających nowe, a osobno używane
przedmioty zamówienia.
9.3. Zamawiający może przeprowadzić II etap postępowania w celu wyboru Wykonawcy
w formie negocjacji ceny z Wykonawcami, którzy uzyskali tą samą liczbę punków w
toku oceny ofert.
9.4. Innymi kryteriami oceny oferty niż „Cena” są:
9.4.1. Jakość usługi – deklaratywny termin realizacji usługi/dostaw oraz zakres
gwarancji.
9.5. Zamawiający może odrzucić ofertę, w której stwierdzi rażącą niską lub wysoką ceną
– „rażąca cena”, to wartość odpowiednio większa lub mniejsza niż 50% wartości
średniej ceny wyliczoną z wszystkich w danej grupie ważnych ofert.
9.6. Zamawiający nie odrzuci, oceni i porówna jedynie te oferty:
9.6.1. Które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez
Zamawiającego z niniejszego postępowania na warunkach niniejszego SIWZ.
9.6.2. W których Wykonawca wskaże cenę łączną brutto i netto oferty.

Zapytanie ofertowe Tonsil
Strona 8 z 15

9.6.3. Których Wykonawca (oraz delegowani specjaliści) spełnią warunki udziału w
postępowaniu, opisane w ustępach niniejszego Zapytania ofertowego (SIWZ).
9.7. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu całego
zamówienia (osobno grupa nowy/używany przedmiot zamówienia).
9.8. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN i może wynikać z przeliczenia 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.
9.9. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna z ewentualnym podziałem na
wykonane zadania. 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.
9.10.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (za ofertę
częściową nie jest uważana ofertą złożona w jednej grupie dostaw – grupa ofert na
nowy lub używany przedmiot zamówienia).
9.11.
Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.
9.12.
W wyniku oceny punktowej ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z
największą ilością zdobytych punktów.
9.13.
Waga kryteriów oceny ofert:
9.13.1. Kryterium „Cena” – 70% wagi punktowej
9.13.2. Inne kryteria oceny ofert niż kryterium „Cena” – 30% wagi punktowej
9.14.
Sposób oceny oferty Wykonawcy
Suma punktów z kryterium „Cena” i z innych kryteriów oceny ofert niż kryterium
„Cena”
9.15.
Sposób wyliczenia punktów w kryterium „Cena” ( C ).
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Po (C) =
------------- * Max (C)
Co
gdzie:
Po(C) ilość punktów, jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
C min najniższa wartość oferty wyrażona w cenie netto spośród wszystkich
ważnych i nieodrzuconych ofert
Co
cena netto wskazana w badanej ofercie
Max (C) maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
„Cena" = 70.
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9.16.
Inne kryteria oceny ofert niż kryterium „Cena”.
„Jakość gwarantowana usługi” (50% wartości kryterium „Inne kryteria oceny ofert niż
kryterium „Cena””) wykonywana na rzecz Zamawiającego, - gwarantowany termin
dostawy oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia wraz z innymi elementami
dostaw/usług wymienionych w SIWZ z podziałem na:
a) Deklaratywny termin realizacji usługi/dostaw - 30% wartości kryterium „Inne
kryteria oceny ofert niż kryterium „Cena””
b) Zakres gwarancji - 20% wartości kryterium „Inne kryteria oceny ofert niż kryterium
„Cena””). Zamawiający oceni zapisy merytoryczne gwarancji wszystkich Wykonawców
starając się porównać walor zapisów zmierzający do ustandaryzowania oceny przez
porównanie. W przypadku rozbieżności zapisów Zamawiający wezwie Wykonawców
do ich uzupełnienia, wyjaśnienia. Przyjmując, iż 20% stanowi 100punktów, to:
−
−
−
−

udzielenie
36
miesięcznej
gwarancji
–
udzielenie
30
miesięcznej
gwarancji
–
udzielenie
24
miesięcznej
gwarancji
–
udzielenie
18
miesięcznej
gwarancji
–
udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

40
30
20
10

punktów,
punktów,
punktów,
punktów,

Przyznane punkty przez poszczególnych członków komisji zostaną dodane do siebie
oraz wynik zostanie uśredniony.
Uzyskane w wyniku uśrednienia oceny zostaną zsumowane. Zsumowane oceny będą
podstawą do obliczenia punktacji oferty w zakresie „Inne kryteria oceny ofert niż
kryterium „Cena”” według wzoru:
LIC = (LPobliczona – LPminimalna) / (LPmaksymalna– LPminimalna) * 30 pkt
gdzie:
LIC – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Inne kryteria
oceny ofert niż kryterium „Cena””,
LPobliczona – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie ocenianej,
LPminimalna – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie, będąca najniższą liczbą
spośród analogicznych wyników uzyskanych przez wszystkie niepodlegające
odrzuceniu oferty złożone w postępowaniu,
LPmaksymalna – zsumowana liczba punktów uzyskanych w ofercie, będąca najwyższą
liczbą spośród analogicznych wyników uzyskanych przez wszystkie niepodlegające
odrzuceniu oferty złożone w postępowaniu.
.
Wyłonienie Wykonawcy.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymogom zawartym w niniejszym zapytaniu
ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach oceny ofert, jako
najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku
Zapytanie ofertowe Tonsil
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odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z
Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego
oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
10. OKRES ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ
10.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 30.07.2020 roku.
11. INNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
11.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
11.1.1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym
dokumencie Zapytanie ofertowe (SIWZ),
11.1.2. Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w ogłoszeniu i
Zapytaniu ofertowym (SIWZ) kryteria wyboru – zasady oceny ofert.
11.1.3. Wykonawca poprzez złożenie oferty uznaje bezwarunkowo akceptuje terminy
realizacji i warunki niniejszego dokumentu Zapytanie ofertowe (SIWZ).
11.1.4. Wykonawca zaakceptuje warunki umowy pomiędzy Stronami poprzez złożenie
podpisu na stosownej umowie.
11.1.5. Wykonawca zaakceptuje inne załączniki do postępowania lub umowy.
11.2.
W przypadku przesłania oferty mailem, złożone dokumenty powinny być
skanem oryginałów (oferta, oświadczenia, zaświadczenia, CV wykonawców, CV
Specjalistów, etc). W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą (wraz z załącznikami)
złożoną mailem a oryginałami, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę lub
poprosić o poprawę niedopatrzenia. Brak możliwości lub chęci poprawy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.
11.3.
Zamawiający w przypadku odmowy podpisania umów lub nie przedstawienia w
terminach wskazanych w wezwaniach stosownych odpowiedzi, zaświadczeń i innych
wnioskowanych dokumentów, może podjąć decyzję albo o unieważnieniu
postepowania, albo o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz zawrzeć umowę
z kolejnym na liście Wykonawcą przeprowadzonego rankingu ofert.
11.4.
Zmawiający osobno będzie oceniał oferty za nowe oraz używane przedmioty
dostawy . Powstaną dwie listy rankingowe Wykonawców w zakresie dopuszczenia
oraz oceny ofert. Zamawiający w zależności od wysokości cen ofertowych wybierze
grupę ofertową (nowe lub używane urządzenia) z której wyłoni zwycięzcę. Zaleca się
złożenie oferty osobno na nowe lub używane maszyny, jednakże nie jest to wymóg
obligatoryjny, czyli Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednej z grup licząc się z
możliwością unieważnienia postepowania dla drugiej grupy ofert.
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12. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
12.1.
Wykonawcy mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.2.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym mowa w punkcie powyższym.
12.3.
Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
potencjalnym Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania.
12.4.
Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego tj. 9:00 –
16:00) w sprawach przedmiotu zamówienia upoważnieni są:
12.4.1. Sławomir Wieszczeciński - mail: swieszczecinski@tonsilproducent.pl; tel 515
295 500.
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
13.1.
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem” Oferta” - należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego:
w
godzinach
od
8.00-16.00
i/lub
na
adres
mail:
swieszczecinski@tonsilproducent.pl.

13.1.1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do adresu
innego niż wskazany powyżej.
13.1.2. W przypadku złożenia oferty mailem, oferta oryginał wraz z załącznikami,
powinna dotrzeć do miejsca składania ofert w terminie do 7dni od daty terminu
składania ofert.
14. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15.07.2020 roku do godz. 24:00 (liczy się data i
godzina wpływu oferty z uwzględnieniem czasu pracy zamawiającego w przypadku
złożenia jej inną metoda niż mail.).
15. TERMIN WYŁONIENIA WYKONAWCY: planowany do dnia 30.076.2020 roku.
Zamawiający zastrzega możliwość wyłonienia Wykonawcy w późniejszym terminie w
przypadku potrzeby uzyskania informacji od potencjalnych Wykonawców dotyczących
merytoryki, zrozumienia, dodatkowych dokumentów, wyjaśnień, etc. do składanych ofert.
16. TERMIN PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ: na żądanie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe Tonsil
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17. INNE INFORMACJE i WYMAGANIA:
17.1.
Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca może wycofać wcześniej
złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania
wyznaczonego w Zapytaniu ofertowym (SIWZ) terminu składania ofert.
17.2.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
17.3.
Wykonawca składa OFERTĘ, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
Zapytaniu ofertowym (SIWZ) oraz Kodeksem Cywilnym.
17.4.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
17.5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
17.6.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.
17.7.
Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu
zasad określonych w niniejszej dokumentacji Zapytanie ofertowe (SIWZ) Oferta
zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.
17.8.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
17.9.
Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego, bądź w formie własnej z
sygnaturą treści oznaczoną, jako „OFERTA”.
17.10.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
17.11.
Każda zapisana strona Oferty powinna być parafowana. W przypadku, gdy
ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich.
17.12.
Każda zapisana strona Oferty powinna być kolejno ponumerowana.
17.13.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych
dodatkowo należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości
wersja polskojęzyczna (tłumaczenie) jest wersją wiążącą.
17.14.
Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Zapytaniu
ofertowym (SIWZ) dokumenty załączone, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji.
17.15.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
17.16.
W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania
prawnego do reprezentacji Podmiotu w tym zakresie, dla uznania ważności, oferta
powinna zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa lub kopię stosownego
pełnomocnictwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo innego sposobu weryfikacji
uprawnień.
17.17.
Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub poprzez podpisanie
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kopii przez osobę reprezentującą Wykonawcę zgodnie z pełnomocnictwem lub
reprezentacją ujawnioną w KRS/Centralnej Ewidencji Podmiotów Gospodarczych.
17.18.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i mailem.
17.19.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje przekazane
za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dająca się odczytać
dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy
Zamawiającego 8:00 – 16:00 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na
piśmie (mailem) przez przekazującego.
17.20.
Zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną mailową, jako formę
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie i w okresie postępowania (do dnia
i godziny składania ofert przez Wykonawców).
17.21.
Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
17.22.
Zapytanie ofertowe (SIWZ) wraz z załącznikami do niniejszego Zamówienia do
postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym
uczestnikom niniejszego postępowania. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez
tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zmianami).
17.23.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zakończenia
postępowania bez wyłonienia Wykonawcy.
17.24.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych danych/oświadczeń/
doświadczeń/zapisów/dokumentów w postępowaniu ofertowym lub po jego
zakończeniu, Zamawiający ma prawo zerwać umowę i zobowiązania względem
Wykonawcy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.
17.25.
Dodatkowo mogą obowiązywać informacje uwzględnione w Bazie
Konkurencyjności w okresie upublicznienia niniejszego SIWZ.

18. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w siedzibie Tonsil
w dniu składania ofert o godz. 12:30
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19. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (SIWZ)
– wzór oświadczenia o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym,
- oświadczenie o spełnieniu wszystkich kryteriów SIWZ.
Warunki Zapytania ofertowego (SIWZ) zakończono.
Podpisano Sławomir Wieszczeciński

Zapytanie ofertowe Tonsil
Strona 15 z 15

