Piotrków Trybunalski, 28.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2017
z dnia: 28.11.2017 r.
na dostawę NIKLU

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Demonstracja technologii wytwarzania
innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach
eksploatacji", w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R
związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, 2014-2020, nr Projektu POIR.01.01.02-00-0148/16.
Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę NIKLU do realizacji I etapu projektu pn.
Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych
do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji".
Termin składania ofert

04.01.2018 r.

Nazwa zamawiającego

PIOMA - ODLEWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. R. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski

Status ogłoszenia

Aktualne
Oferta może być złożona w wersji papierowej w siedzibie
Zamawiającego pod adresem:
PIOMA - ODLEWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. R. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski,
z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.02-000148/16,

Miejsce i sposób
składania ofert

lub

elektronicznie na adres e-mail: zamowienia.demonstrator@pgosa.pl
Oferty złożone po 04.01.2018 r. nie będą rozpatrywane. Liczy się data
wpływu dokumentów do firmy Pioma-Odlewnia.
Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji oferenta.

Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia

Robert Wójtowicz
robert.wojtowicz@pgosa.pl
tel. +48 691 442 185

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakupów surowców
i materiałów - NIKIEL stosowanego przy próbnych wytopach o
parametrach, zgodnych z wymogami technologicznymi projektu
Skrócony opis
przedmiotu
zamówienia

badawczo-rozwojowego
pn.
„Demonstracja
technologii
wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych
do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji”, oraz
zgodnych z parametrami określonymi w MWT – MATERIAŁOWE
WARUNKI TECHNICZNE

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria
ogłoszenia
Miejsce realizacji
zamówienia

Dostawy inne
województwo: łódzkie, powiat: piotrkowski, miasto: Piotrków
Trybunalski

1. Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa NIKIEL do próbnych wytopów
dla potrzeb Projektu badawczego o parametrach odpowiadających
założeniom zgodnym z MWT – MATERIAŁOWE WARUNKI
TECHNICZNE
Oferta obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie NIKIEL z
uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu
wyprodukowania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych
do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.
Wykaz materiału – NIKIEL
1.

Z11014200014 – NIKIEL – 2 000 Kg

- wymagania zgodne z MWT - MWT-P32E-0290-0
Załącznik nr 8
Przedmiot zamówienia

Wszystkie materiały powinny posiadać „Kartę Informacyjną” produktu,
która musi być sporządzona w języku polskim.
Odbiór surowców i materiałów przebiegać będzie jednoetapowo:
1. Odbiór końcowy u Zleceniodawcy polegał będzie na
sprawdzeniu jakości zabezpieczenia części przed uszkodzeniem
i wpływem warunków zewnętrznych, oraz kontroli atestów, a
także innych dokumentów dotyczących zgodności technicznej.
Wymagana gwarancja na jakość surowców i materiałów oraz
terminowość realizacji dostaw. Przyjęcie materiałów rozpoczyna się w
dniu podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem zapisów
potwierdzających poziomy parametrów surowców w siedzibie

Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach wymagana będzie możliwość
przeprowadzenia konsultacji lub oględzin w miejscu stosowania
surowców i materiałów tj. w PIOMA – ODLEWNIA w Piotrkowie
Trybunalskim.
Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia.
Kod CPV
Nazwa kodu CPV

14722000-8
Nikiel
Maksymalny czas realizacji zlecenia: 30.01.2018 r.

Harmonogram realizacji
zamówienia

Czas realizacji rozumiany, jako termin podpisania protokołu odbioru
surowców i materiałów będących przedmiotem zamówienia w siedzibie
użytkowania.
·
·
·

Załączniki

·
·
·
·

Załącznik nr 1 - „Formularz oferty”
Załącznik nr 2 - ”Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków
udziału w postępowaniu”
Załącznik nr 3 - „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
kapitałowych”
Załącznik nr 4 - „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na
rzecz podmiotów publicznych i prywatnych”
Załącznik nr 5 – „Umowa”
Załącznik nr 6 – protokół odbioru
Załącznik nr 8 – Materiałowe Warunki Techniczne

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do
wykonywania określonej
działalności lub czynności

Wiedza i doświadczenie

Sytuacja ekonomiczna i

Wykonawca powinien posiadać aktualną/e decyzje wydane przez
podmiot uprawniony zezwalające na obrót surowcami i ich bezpieczny
transport w zakresie surowców i materiałów objętych ofertą.
Kopia decyzji powinna zostać załączona do Załącznika nr 2 Zapytania
ofertowego.
Wykonawca posiada minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji
zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia i zrealizował min. 50
zamówień w przemyśle odlewniczym w zakresie dostarczania
surowców i materiałów przez okres ostatnich 3 lat.
W celu potwierdzenia spełnienia wszystkich powyższych warunków
udziału w postępowaniu prosimy o wypełnienie oświadczenia
stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i dostarczenie
min 5 referencji lub FV z potwierdzeniami otrzymanych zapłat,
poświadczającymi należyte wykonanie zamówień.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi
oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów

finansowa

publicznych i prywatnych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania
ofertowego.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe adnotacje dotyczące kar umownych, warunków
rozwiązania i odstąpienie od umowy oraz terminy płatności zostaną
przedstawione w treści umowy stanowiącej Załącznik nr 5.

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie
terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
4. Zamawiający zastrzega, że przez cały okres ważności oferty ma
prawo do odstąpienia od zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
Informacje
dodatkowe
5. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
istotne na etapie zawarcia
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów
umowy
biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za
pośrednictwem poczty e-mail.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta,
którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od
zawarcia
umowy,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
9. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
10.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11.Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki
ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone
odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do
Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki.
Lista dokumentów
/oświadczeń wymaganych Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może
skutkować odrzuceniem oferty. PIOMA - ODLEWNIA w Piotrkowie
od Wykonawcy
Trybunalskim zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do
uzupełnienia brakujących dokumentów.

2. Informacje odnośnie oferty

·
·

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
- Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.
- Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa adres, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
- Nazwę i numer zapytania ofertowego,
- Termin dostawy,
- Datę przygotowania i termin ważności oferty,
- Szczegółowy zakres oferty wg. celu i przedmiotu zamówienia
- Szczegółowy opis oferowanych dostaw
- Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku
udziału w postępowaniu,
- Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów
wyboru oferty,
- Cenę całkowitą netto i brutto w PLN lub w innej walucie
- Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
- Dane osoby do kontaktu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty. (Oferta winna
być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty

·

Obowiązkowymi załącznikami do oferty są wypełnione „Oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych”, „Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz
podmiotów publicznych i prywatnych”, „Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków
udziału w postepowaniu”.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
PIOMA-ODLEWNIA w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do
uzupełnienia brakujących dokumentów i negocjacji warunków handlowych.

3. Ocena oferty
Lp.

Kryterium

Waga
kryterium
w%

Metoda oceny
kryterium

Maksymalna ilość
punktów do
zdobycia

(C min: Cn) x 100 x 80%

Kryteria oceny

1.

Cena*

3.

Termin
realizacji

80%

20%

gdzie:
C min - najniższa wartość
zamówienia netto spośród ofert
nie odrzuconych (PLN.)
C n – wartość zamówienia netto
ocenianej oferty
Uwaga: 1 % = 1 pkt
(Tmin: Tn) x 100

x 20%

gdzie:
T min – najkrótszy termin

80 punktów

20 punktów

realizacji spośród ofert
nieodrzuconych (miesiąc)
T n – termin realizacji ocenianej
oferty
Uwaga: 1 % = 1 pkt

Maksymalna suma
punktów

100 punktów

* w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP
obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert tj. 05.01.2018

Ocena ofert w ramach poszczególnych kryteriów zostanie dokonana poprzez
przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi
poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.

Opis sposobu
przyznawania
punktacji

Wykluczenia

Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej
liczby punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska
ich najwyższą liczbę.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumę punktów wszystkich
kryteriów oceny, Zamawiający preferował będzie oferty Wykonawców, którzy
podejmują działania w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko.
Zleceniodawca, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji skontaktuje się z tymi
oferentami i poprosi o przedstawienie pisemnej informacji (w terminie 3 dni
roboczych od powiadomienia) o potwierdzonych metodach, formach i sposobach
podejmowanych działań w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko.
Do oceny ofert dopuszczone będą tylko te oferty i ci Oferenci spełniający w całości
wymagania określone w punkcie „Przedmiot zamówienia” i „Warunki udziału w
postępowaniu”. Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli jest
niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. Ponadto z udziału w postępowaniu
wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Beneficjentem co
potwierdzone musi zostać odpowiednim oświadczeniem stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z 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.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego wyżej warunku oceniana będzie na
podstawie złożonego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy Wykonawca bądź oferta nie spełni któregoś z ww. warunków
oferta nie będzie brana pod uwagę w dalszym postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony
Załącznik nr 3 niniejszej oferty.

Odrzucenie
oferty

1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;
d) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do
reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w
rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Oferenta
e) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny
g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
h) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
poprawił omyłki w obliczeniach lub pomyłek, o których jest mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

4. Postanowienie ogólne
· Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę
· W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP
obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową, tj. w dniu
05.01.2018.
· Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
· Zamawiając nie przewiduje udzielania zapytań uzupełniających.
· Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
· Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
· Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego
tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
· W przypadku, gdy Oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
· Oferta powinna być sporządzone w języku polskim.
· Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , stronie www Zamawiającego:
pioma-odlewnia.com.pl/ , oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w lokalizacji: PIOMA ODLEWNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dmowskiego 38,
97-300, Piotrków Trybunalski.
5. Unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający
przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną wprowadzone na stronie
internetowej Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
6. Zamawiający
Nazwa

PIOMA - ODLEWNIA Sp. z o.o.

Adres

ul. Dmowskiego 38, 97-300, Piotrków Trybunalski

Numer telefonu

+48 44 648 95 78

Fax

+ 48 44 649 22 32

NIP/ REGON

7712766908 / 100398488.

Tytuł projektu

„Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów
staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych
warunkach eksploatacji”.

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0148/16.

