Warszawa, 4.09.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

SEBEX s.c Sebastian Kurzajak, Piotr Urbaniak z siedzibą w Warszawie, ul.
Chrościckiego 93/105 realizując projekt pn: „Rozwój firmy SEBEX poprzez wprowadzenie
innowacji produktowych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 kieruje do
wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w sprawie zakupu maszyny pakującej w
formowaną folię dwóch grubości (do produktów spożywczych) wraz z montażem i
uruchomieniem:
1. Przedmiot zamówienia:
Maszyna pakująca w formowaną folię dwóch grubości (do produktów spożywczych) wraz z
montażem i uruchomieniem - zgodna ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Termin realizacji (pożądany):
14. 12.2013 r.
3. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od
daty odbioru zamontowanej i uruchomionej maszyny pakującej i otrzymania faktury VAT.
Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający będzie kierował się
poniższymi kryteriami:
Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie parametry określone w
załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Całkowita ilość punktów do zdobycia wynosi 100, na które składają się:
1. Cena - 60 pkt. - obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:
- oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 60 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą formułą
arytmetyczną:
(X÷Y) × 60
gdzie:
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X = najniższa cena brutto
Y = cena brutto ocenianej oferty
2. Doświadczenie Wykonawcy/ Referencje - 20 pkt. - obliczenia zostaną wykonane
wg poniższych zasad:
Doświadczenie wykonawcy/referencje
oznaczają ilość realizacji dostaw o
podobnym zakresie technicznym
(maszyny rolowe głębokotłoczące z
przeznaczeniem dla przemysłu spożywczego) oraz finansowym (nie mniejszym niż
70% aktualnej oferty cenowej) od roku 2011 (włącznie)
obliczenia zostaną wykonane wg poniższych zasad:
- oferta z największa ilością referencji otrzymuje 20 punktów
- pozostałe oferty są punktowane liniowo zgodnie z poniższą formułą arytmetyczną:
(X÷Y) × 20
gdzie:
X = ilość referencji w ocenianej ofercie
Y = maksymalna ilość referencji spośród złożonych i ocenianych ofert
Kwalifikacja do obliczeń ilości zrealizowanych zamówień odbędzie się na
podstawie informacji przekazanych przez Wykonawcę, zgodnie z poniższą tabelą
oraz ich weryfikacji przez Zamawiającego
Lp.

Nazwa, adres klienta i osoba
kontaktowa (imię i nazwisko)

Bezpośredni kontakt do
osoby kontaktowej
(bezpośredni telefon; adres
mailowy)

Data (rok)
zrealizowanego
zamówienia

3. Czas naprawy usterki - max 20 pkt: punktacja zostanie przyznana według
poniższych zasad:
 za gwarantowany czas naprawy usterki w maksymalnie 24 godziny od
przekazania zgłoszenia – 20 pkt
 za gwarantowany czas naprawy usterki w maksymalnie 48 godzin od
przekazania zgłoszenia – 15 pkt
 za gwarantowany czas naprawy usterki w maksymalnie 72 godziny od
przekazania zgłoszenia – 10 pkt
 za gwarantowany czas naprawy usterki w maksymalnie 96 godzin od
przekazania zgłoszenia – 5 pkt
 za gwarantowany czas naprawy usterki powyżej 96 godzin od przekazania
zgłoszenia – 0 pkt
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5. Informacje dodatkowe:
1) Wymagany okres gwarancji:
minimum 12 m-cy od daty protokolarnego odbioru zamontowanej i uruchomionej maszyny
pakującej.
2) Zamawiający wybierze do realizacji ofertę cenową odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia i najwyższej ilości
punktów obliczonej zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 niniejszego zapytania.
3) W sprawach dotyczących niniejszego zapytania informacji udziela: Pan Sebastian
Kurzajak, w dni robocze w godz. od 900 – 1500, tel.(22) 863-54-67; e-mail:
sebastiankurzajak@sebex.eu
4) Oferta cenowa, przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania, winna być złożona w formie pisemnej osobiście w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie, ul. Chrościckiego 93/105, listownie, przesyłką kurierską lub
przesłana mailem na adres: sebastiankurzajak@sebex.eu w formie skanu podpisanej
oferty najpóźniej do dnia 12.09.2013 r godz. 12:00. Oferta musi być podpisana i
wszystkie strony oferty i załączników parafowane.
5) Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania podanym powyżej
nie będzie rozpatrywana.
6) Razem z ofertą cenową, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu opis techniczny
oferowanej maszyny pakującej potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w
specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
7) Termin związania ofertą cenową – 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
8) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, telefoniczną, faksem lub drogą elektroniczną – nr faksu Zamawiającego:(22)
631-30-33, adres e-mailowy Zamawiającego: sebastiankurzajak@sebex.eu, numer telefonu
(22) 863-54-67 W przypadku korzystania z innych niż pisemna form porozumiewania,
Strony mogą żądać potwierdzenia otrzymania (treści) informacji.
9) Zapytanie nie stanowi zobowiązania SEBEX s.c. do zawarcia umowy. Zapytanie Ofertowe
nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 k.c. Zamawiający w każdym momencie ma
prawo odstąpienia od postępowania ofertowego opisanego w powyższym zapytaniu bez
podania przyczyn.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
10) Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Specyfikacja wymagań technicznych
- Załącznik nr 2 - Formularz oferty cenowej
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