Racibórz, dnia 12.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1 /3.2.2 POIR/2016

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych
w firmie NELA ONE” 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 przedsiębiorstwo
Kornelia Krompiec Firma Handlowa Nela – One zaprasza do składania ofert dotyczącą zakupu
rzeczowych aktywów trwałych niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej, umożliwiającej
produkowanie drewnianych mozaik kasetonowych nową metodą z wykorzystaniem klejenia i
prasowania poszczególnych elementów. Zapytanie obejmuje zakup:
1.
2.
3.
4.

Nowego środka trwałego – Systemu odpylania i odprowadzania trocin – 1 szt.
Nowego środka trwałego - Prasy hydraulicznej do klejenia dwuwarstwowego – 1 szt.
Nowego lub używanego środka trwałego - Strugarki czterostronnej do drewna – 1szt.
Nowego lub używanego środka trwałego - Szlifierki szerokotaśmowej do kalibracji
i szlifowania elementów – 1 szt.
5. Nowego lub używanego środka trwałego – Formatyzerko – czopiarki – 1 szt.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w
wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020, jak również zgodnie z zapisami par. 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektów w
ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:
1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.nela-one.pl
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA – ONE
Adres Siedziby: ul. Dunikowskiego 24 , 47-200 Kędzierzyn - Koźle
Adres Oddziału: ul. Rudzka 103, 47-400 Racibórz
NIP: 7492014482
Strona www: http://www.nela-one.pl
Adres e-mail: biuro@nela-one.pl
Telefon: +77 550 71 37
Osoba do kontaktu: Andrzej Krompiec – Współprowadzący, Tel. +48 669 996 675, e-mail:
andrzej@nela-one.pl
II. OPIS PROJEKTU
Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA ONE” zakłada
przeprowadzenie inwestycji polegającej na zakupie rzeczowych aktywów trwałych niezbędnych do
uruchomienia linii technologicznej, umożliwiającej produkowanie drewnianych mozaik kasetonowych
nową metodą z wykorzystaniem klejenia i prasowania poszczególnych elementów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zmówienia jest zakup:
1. Nowego środka trwałego – System odpylania i odprowadzania trocin – 1 szt.
Parametry Maszyny:
1. Wydajność odpylania min. 15 000 m3/h
2. System automatycznego czyszczenia filtrów
3. Płynna regulacja mocy w zależności od zapotrzebowania
2. Nowego środka trwałego - Prasy hydraulicznej do klejenia dwuwarstwowego – 1szt.
Parametry Maszyny:
1. Nacisk – min. 14 kg / cm2
2. Wymiary pola załadowczego min. 2500 x 400 mm ( podzielone na sekcje)
3. Możliwość osobnego sterowania każdą sekcją oraz łączenie sekcji
3. Nowego lub używanego środka trwałego - Strugarka czterostronna do drewna – 1szt.
Parametry Maszyny:
1. Strugarka 5-7 głowic o szerokości strugania 240 – 260 mm
2. Wysokość strugania min. 12-30 mm
3. Szerokość elementu maksymalna : 230 mmm
4. Szerokość elementu minimalna: 15 mmm
5. Liczba wrzecion roboczych : 4 szt.
6. Łączna moc silników wrzecion: 24 kW
7. Prędkość posuwu : od 5 do 25 m/min
8. Moc silnika posuwu : 3 kW
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9.
10.
11.
12.

Liczba sterowanych osi : 2 szt.
Cyfrowy system sterowania maszyną : szt. 1
Dociski pneumatyczne
Płynna regulacja głowic strugających

4. Nowego lub używanego środka trwałego - Szlifierka szerokotaśmowa do kalibracji
i szlifowania elementów – 1szt.
Parametry Maszyny:
1. Wysokość szlifowania – min. 3-150 mm
2. Szerokość robocza : min. 1100 mm
3. Liczba agregatów : 3 szt.
4. Minimalna grubość elementu : 4 mm
5. Maksymalna grubość elementu: 150 mm
6. Prędkość posuwu w m/min: płynna od 3,5 do 18 m
7. Prędkość posuwu taśmy w przedziale 4,5 – 9 m/min
8. Łączna moc silników : min 37 kW
9. Dwa wały szlifujące + trzewik wygładzający
5. Nowego lub używanego środka trwałego - Formatyzerko – czopiarka – 1szt.
Parametry Maszyny:
1. Zakres roboczy min. 400-2500 mm
2. Liczba agregatów : min. 3 szt. na każdą stronę
3. Min. 3-5 głowic profilujących na każdą stronę
4. Prędkość posuwu w m/min: płynna od 5 do 18 m
5. Kabiny wygłuszające
6. Płynna regulacja rozstawu formatowania

Kod i nazwa wspólnego słownika zamówień (CPV): 42000000 -6 Maszyny przemysłowe

IV.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i angielskim.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferent nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podwykonawcy.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego
w każdym momencie procedury bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.
8. W przypadku rezygnacji wybranego Oferenta z realizacji usług lub nie przedstawienia
dokumentacji potwierdzającej spełnienia kryteriów formalnych Zamawiający ma prawo
dokonać wyboru Wykonawcę, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.
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V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy.
2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
3. Terminem początkowym jest termin podpisania umowy, a terminem kończącym jest termin
dokonania odbioru, w którym przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru
przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.

VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający doświadczenie
i potencjał pozwalający na terminową realizację niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych
zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na
wezwanie Zamawiającego.
4. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub
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 dostawcy a
dostawcą, 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 stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej
wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć we wskazanym terminie, korzystając z załączonego formularza oferty
załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty
na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
złożenia oferty.
4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego (załącznik nr 2).
5. Podpisaną deklarację pochodzenia środka trwałego w przypadku środka używanego zgodnie
z załącznikiem do zapytania ofertowego (załącznik nr 3).
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6. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
VIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres
Zamawiającego (liczy się data wpływu do oddziału Zamawiającego):
Kornelia Krompiec Firma Handlowa NELA – ONE
ul. Rudzka 103; 47-400 Racibórz
b) W formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e- mail: biuro@nela-one.pl
c) bądź faxem na 77 550 65 82
z dopiskiem Projekt „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA –
ONE” Zapytanie Ofertowe nr 1/3.2.2 POIR/2016.
(najpóźniej w chwili podpisania umowy z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia oryginałów dokumentów do Zamawiającego)
2. Ofertę należy złożyć w terminie do 23 sierpnia 2016 r. do godziny 16.00 do siedziby firmy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją
ofertę.
5. Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 w oddziale Zamawiającego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie
krótszy niż 7 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu
ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej
ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy
z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie
poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
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IX.

OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu
ofertowym.
2. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów w odniesieniu do
poszczególnych środków trwałych określonych w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia.
Kryterium I – Cena (maksymalna ilość punktów = 80)
Kryterium II – Termin realizacji (maksymalna ilość punktów = 15)
Kryterium III – Gwarancja (maksymalna ilość punktów = 5)
W kryterium I - Cena - najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę
netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem
Cena najniższa
________________________ x 80 = Liczba punktów
Cena oferowana przez firmę - oferenta
W kryterium II – Termin realizacji oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Czas realizacji zamówienia 3 tygodnie i mniej = 15 punktów;
b) Czas realizacji zamówienia 4 tygodni = 10 punktów;
c) Czas realizacji zamówienia 5 tygodni = 5 punktów;
d) Czas realizacji zamówienia powyżej 5 tygodni = 0 punktów.
W kryterium III Gwarancja oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od
zaproponowanego okresu gwarancji:
a) Co najmniej 12 miesięcy gwarancji i więcej = 5 punktów;
b) Poniżej 12 miesięcy gwarancji = 0 punktów;
2. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent bądź oferenci (możliwość składania ofert
cząstkowych), którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w poszczególnych częściach
zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia (pkt III Zapytania).
3. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.
4. W przypadku kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów w każdym z kryteriów
Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma najkorzystniejszymi ofertami pod
względem ekonomicznym i dokona wyboru oferty korzystniejszej pod względem
oddziaływania na środowisko i klimat.
X.

MINIMALNY ZAKRES I WARUNKI ZAMIANY UMOWY

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
2. Płatności za poszczególne maszyny i urządzenia regulować będzie umowa Zamawiającego
z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy,
nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia, stosuje się
kary, które wskazane będą w umowie zawieranej z Wykonawcą.
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5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następującym zakresie:
a) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy
Zamawiającego z BGK, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.
b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna
w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do
przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest
w szczególności, gdy:
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
XI.

DOKUMENT I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. Wykonawca w celu spełnienia warunków w udziale w postępowaniu, powinien złożyć:
a) formularza oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
c) deklaracja pochodzenia środka trwałego w przypadku środka używanego - załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)

XII.

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Oferty będą podlegały wykluczeniu jeżeli:
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta został złożona po wyznaczonym terminie.
4. Oferta została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem
powiązań osobowych lub kapitałowych.
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 Oferenta, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
d) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
e) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
f) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
g) 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
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XIII.

1.
2.
3.
4.

XIV.

DODATKOWE INFORMACJE I INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela: Pan Andrzej Krompiec , tel.:
+48 669 996 675, e-mail: andrzej@nela-one.pl
Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej
www.nela-one.pl oraz przekaże każdemu Wykonawcy, który złoży ofertę.
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 3: Deklaracja pochodzenia środka trwałego w przypadku środka używanego.

Data i Podpis Zamawiającego

…………………………………………………………
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