ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Dotyczące zakupu i dostawy mebli (wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej)

Zakup jest planowany w ramach Projektu
w ramach Poddziałania 1.5.2 WRPO Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów
gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020

Nazwa i adres
Zamawiającego:
Tryb udzielania
zamówienia:
Data ogłoszenia
zapytania ofertowego:
Data złożenia oferty:
Opis przedmiotu
zapytania ofertowego:

Zakład Produkcyjno-Handlowy Akcygraf Andrzej Mysior
Wybór ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności
19 maj 2017
Oferty można składać do dnia 29.05.2017 r. do godziny 12:00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych towarów:
1.Regały magazynowe – 4 szt.
Minimalne parametry:
− wymiary ok. 3 x 10 m
− 18 miejsc paletowych
− Wymiary: 1200x800x1200 mm
− waga 500 kg
2. Zestaw półek – 1 szt.
Minimalne parametry:
− wysokość ok 2,5 - 3 m x 10 m
− obciążenie do 1000kg
− wykonane z elementów metalowych
3. Stoły robocze – 6 szt.
Minimalne parametry:

− wykonane z elementów metalowych
− wymiary200x700x875cm
nośność blatu do 1000kg
− nośność dolnej półki do 200kg
4. Stół do ważenia farb z kontenerem – 1 szt.
Minimalne parametry:
− wykonany z elementów metalowych
− wymiary200x700x875cm
nośność blatu do 1000kg
− nośność dolnej półki do 200kg
5. Kosze do segregacji odpadów -3 szt.
Minimalne parametry:
− pojemność 1100 L
− wykończenie plastikowe
− wymiary ok. 150x140x110cm
− przesuwany za pomocą kółek
6. Ręczne wózki platformowe
Minimalne parametry:
− jednoburtowy
− nośność: 400 kg
− rodzaj kół: pełne, 2 stałe, 2 skrętne
Dla realizacji powyższego zamówienia:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Warunki udziału w
postępowaniu

Zakup jest planowany w ramach projektu, który uzyskał
dofinansowanie w zakresie Poddziałania 1.5.2 WRPO
Wzmocnienie
konkurencyjności
kluczowych
obszarów
gospodarki regionu
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 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.
Termin realizacji
przedmiotu oferty:
Kryteria wyboru oferty

Nie później niż 29.06.2017r.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w niniejszych wymogach
zamówienia.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. Najniższa cena– 90 pkt (90%)
2. Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 10 pkt (10%)
1) Najniższa cena – 90 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu
kryterium cena wg podanego niżej wzoru:
P – łączna ocena oferty:
P=P1+P2
najniższa oferowana cena
P1 = _______________________ x 100 pkt x 90%
cena badanej oferty
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 10 pkt.
najkrótszy oferowany termin (liczba dni)

P2 = _______________________ x 100 pkt x 10%
Termin badanej oferty
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje

Oferta musi zawierać
następujące elementy

Sposób składania oferty:

oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów zawarcie
umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym wykonawcą
będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy Zakupu
• nazwa i adres oferenta
• data wystawienia
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach
kryteriów
• termin ważności oferty
Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: akcygraf@akcygraf.pl lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy w Przeźmierowie
(62-081) przy ul. Sadowej 10
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Zastrzeżenia:
• Okres obowiązywania oferty - oferta ważna jest przez 30 dni od momentu jej złożenia.
• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zakład Produkcyjno-Handlowy
Akcygraf Andrzej Mysior do żadnego określonego działania.
• Warunkiem realizacji zapytania ofertowego jest otrzymanie minimum jednej oferty
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zakład Produkcyjno Handlowy Andrzej Mysior do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje
firmy do składania wyjaśnień czy podawania powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Zakład Produkcyjno-Handlowy Akcygraf Andrzej Mysior nie może być pociągany do
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w
związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Zakład Produkcyjno-Handlowy Akcygraf Andrzej Mysior zastrzega sobie prawo w każdej
chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.akcygraf.pl w dniu 19-052017 roku.
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Formularz o niepodleganiu wykluczeniu

