Pilzno, 20 czerwca 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3.2.2
dotyczące dostawy elementów do konstrukcji stalowej hali zgodnie z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz
ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno
tel./fax: 14 6722551/ 14 6722550
NIP 8720000067, REGON 005709453
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul.
Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno zaprasza do złożenia oferty na dostawę elementów do
konstrukcji stalowej hali w ramach projektu pn. „PRODUKCJA INNOWACYJNYCH MASZYN
ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POWSTAŁEJ W WYNIKU WŁASNYCH PRAC
BADAWCZO ROZWOJOWYCH” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2
„Kredyt na innowacje technologiczne”.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) oraz
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wytyczne programowe).
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Przedsiębiorstwa Produkcyjno
Usługowo Handlowego "AKPIL" Anioł Kazimierz pod adresem www.akpil.pl.
1. Przedmiot zamówienia
Dostawa – Elementy do konstrukcji stalowej hali (typu lekkiego).
Wymagane parametry:
−
−

słupy o masie do 1 t – 7,5 t,
ramy – 8,4 t,

−
−
−
−

stężenia słupów – 3,6 t,
płatwie z kształtowników – 36 t,
kratownice – 8,4 t,
stężenia dachów – 1,2 t.

Dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego i rzutu hali udostępniona
zostaje w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "AKPIL" Anioł
Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno, w dniach roboczych, godzinach od 07:0015:00 w terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego. Na stronie internetowej
przedsiębiorstwa www.akpil.pl udostępniono wyłącznie rzut hali.
Zamówienie będzie realizowane w ramach jednego zadania. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
44110000-4 – Materiały konstrukcyjne.
2. Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą,
przy czym przekroczenie okresu realizacji wiąże się z zapłaceniem kary umownej
o której mowa w punkcie 12. Warunki dokonania zmiany umowy. Wykonawca zobowiązuje
się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Planowany
termin podpisania umowy – II połowa czerwca 2017 r.
3. Warunki udziału w postepowaniu
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia,
b) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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,
• 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.
4. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Lp.

kryteria oceny ofert

waga

A.
B.

Cena netto w PLN
Gwarancja

85%
15%

maksymalna
liczba punktów
85
15

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN zostanie obliczone wg następującego wzoru:
•

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena
badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 85 punktów

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień
w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo
sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu
wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 85 punktów.
Ad. B Kryterium: Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
•
•
•

udzielenie 24 miesięcznej gwarancji – 15 punktów,
udzielenie 12 miesięcznej gwarancji – 10 punktów,
udzielenie krótszej niż 12 miesięcznej gwarancji – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do
siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty
może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B).
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
6. Wymagane dokumenty
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące
dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający
o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
7. Sposób przygotowania oferty
a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego
zapytania ofertowego,
c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób
czytelny,
d) dopuszcza się składanie ofert wyłącznie w języku polskim,
e) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,
f) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu
prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane
przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
g) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
h) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po
terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
j) każdy z Wykonawców może złożyć tylko po jednej ofercie,
k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego,

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn,
n) w toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
8. Sposób składania oferty
Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta,
adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ DO
ELEMENTÓW DO KONSTRUKCJI HALI STALOWEJ W RAMACH PROJEKTU „PRODUKCJA
INNOWACYJNYCH MASZYN ROLNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII POWSTAŁEJ W
WYNIKU WŁASNYCH PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH”:
a) osobiście w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL"
Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz, ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno.
9. Termin składania ofert
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 28.06.2017 r., do godz. 15:00
w siedzibie firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz,
ul. Wincentego Witosa 21, 39-220 Pilzno. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową,
decyduje godzina wpływu oferty.
•
•

•
•
•
•
•

•

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed
upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed
upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Otwarcie
planowane jest na dzień 28.06.2017 r. o godzinie 15:30.
Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający
może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy,
Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta.
Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie
internetowej pod adresem www.akpil.pl.

10. Termin ważności oferty

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu
składania ofert.
11. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł
Kazimierz. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między
firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz lub osobami wykonującymi w imieniu firmy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "AKPIL" Anioł Kazimierz 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 lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
12. Warunki dokonania zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę elementów
niespełniających założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej
w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania
z zamówionych elementów.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Kazimierz Anioł, email: akpil@akpil.pl.
13. Załączniki
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
Z poważaniem
PPUH AKPIL
KAZIMIERZ ANIOŁ

