Ząbkowice Śląskie, 26.02.2019 r.
GLOBIMIX sp. z o.o.
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/P/2019

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej w skali świata metody
miejscowego odbioru ciepła w urządzeniach mieszających z zastosowaniem pulsacyjnych rurek
ciepła oraz materiałów zmiennofazowych (PCM)”, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Poddziałania 1.1.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP –
konkursy horyzontalne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy
wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
1. ZAMAWIAJĄCY
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA:
FORMA PRAWNA
ADRES SIEDZIBY
KRS
NIP
REGON

GLOBIMIX sp. z o.o.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
0000197922
8871536446
890660158
DANE TELEADRESOWE

ADRES DO KORESPONDENCJI
E – MAIL
FAX

ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
globimix@globimix.pl
532 066 620

2. ZAPYTANIE OFERTOWE
PUBLIKACJA ZAPYTANIA

CHARAKTER PRAWNY ZAPYTANIA

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie
internetowej Zamawiającego www.globimix.pl.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie
zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe
realizowane
jest
zgodnie
z
zasadami
konkurencyjności z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze
zm.) zgodnie z art. 3 powołanej ustawy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – INFORMACJE PODSTAWOWE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chillera,
ZWIĘZŁE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
zgodnie ze specyfikacją umieszczoną poniżej.
ZAMÓWIENIA
Kod CPV:
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

42950000-0 Części maszyn ogólnego
zastosowania

3.2a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
PRZEDMIOT
SPECYFIKACJA (obligatoryjne parametry techniczne)
1
Chiller
Podstawowe parametry techniczne:
- moc chłodnicza minimum: 14 kW,
- czynnik chłodniczy R404a,
- minimalny zakres temperatur wylotowych: -5oC do 25 oC,
- ciecz chłodnicza: woda sieciowa / mieszanki glikolowe,
- minimalna pojemność zbiornika buforowego: 180 l.

3.2b. POZOSTAŁE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp.
WYMAGANIA
1. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy (od podpisania
końcowego protokołu odbioru).
2. W okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia Dostawca (Oferent, który wygrał
postępowanie o udzielenie zamówienia) zapewni naprawy gwarancyjne, usuwanie awarii, wad
oraz przeglądy przedmiotu umowy w miejscu jego użytkowania, a za zgodą Zamawiającego w
innym miejscu, na koszt Dostawcy.
3. Dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego na koszt oraz ryzyko Oferenta.
3.3. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.3.1
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z
przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych
utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia
niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy
Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji
zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania
projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3.3.2
Cena brutto przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki
związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze
publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie,
związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi
Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji
przedmiotu zapytania.

3.3.3

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31.03.2019 r.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA
3.4.1
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawanie 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.
3.4.2
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu pkt 3.4.1 podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
4. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały
wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA
PUNKTACJA
SPOSÓB OCENY
OCENY
W ramach oceny danej oferty wzięta zostanie cena netto
oznaczająca łączną cenę netto w PLN wykonania wszystkich pozycji
ustalonych w punkcie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
ujętych w danej ofercie.
Łączna cena
netto w PLN1

50 punktów

𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒂𝒋𝒏𝒊ż𝒔𝒛𝒂

50 x 𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒘 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆
cena w badanej ofercie – cena netto z oferty podlegającej ocenie
cena najniższa – najniższa cena netto z wszystkich złożonych
poprawnie ofert

Czas realizacji
zamówienia
(ilość dni
kalendarzowych)

W ramach oceny kryterium wzięta zostanie ilość dni
kalendarzowych na realizację przedmiotu zadeklarowana przez
Oferenta (liczona od dnia dokonania zamówienia).
40 punktów

𝒏𝒂𝒋𝒏𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒛𝒂 𝒊𝒍𝒐ść 𝒅𝒏𝒊

40 x 𝒊𝒍𝒐ść 𝒅𝒏𝒊 𝒘 𝒃𝒂𝒅𝒂𝒏𝒆𝒋 𝒐𝒇𝒆𝒓𝒄𝒊𝒆
Ilość dni w badanej ofercie – ilość dni kalendarzowych na
realizację zamówienia z oferty podlegającej ocenie
najmniejsza ilość dni – ilość dni kalendarzowych na realizację

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu
przeprowadzenia oceny.
1

zamówienia z wszystkich złożonych poprawnie ofert

Okres gwarancji
udzielonej na
przedmiot
zamówienia
(ilość miesięcy)

10 punktów

Punktacja w ramach kryterium będzie przydzielana w następujący
sposób:
- 0 pkt: okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
wynosi 12 miesięcy,
- 5 pkt: okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
wynosi 13-18 miesięcy,
- 10 pkt: okres gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia
wynosi 19-24 miesiące.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie
przeprowadzona w terminie do 3 dni od upływu terminu składania ofert.
5. PRZYGOTOWANIE OFERTY
5.1
Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny
i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
5.2
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
5.3
Złożona oferta (z wykorzystaniem Formularza ofertowego) powinna zawierać:
 nazwę i adres Oferenta,
 termin realizacji (ilość dni kalendarzowych),
 cenę netto i brutto,
 datę sporządzenia oferty,
 datę ważności oferty,
 podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
Dodatkowym, koniecznym elementem kompletnej oferty jest:
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Oferta musi być ważna co najmniej do 31 marca 2019 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą
ilość Oferentów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje
żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek nieautoryzowanych przez Zamawiającego
zmian treści formularza ofertowego oraz oświadczeń.

6. PYTANIA DO ZAMAWIAJĄCEGO. UZUPEŁNIANIE I POPRAWIANIE OFERT.
6.1
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu

6.2

objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną
Zamawiający zamieści na stronie internatowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych w złożonej przez Oferenta
ofercie. O zaistnieniu takiej konieczności Zamawiający powiadomi Oferenta, kontaktując się
za pomocą poczty elektronicznej z osobą wyznaczoną przez Oferenta do kontaktu
w sprawie oferty (zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie). W
zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Zamawiający wyznaczy Oferentowi
nieprzekraczalny termin 3 dni na poprawienie błędów. Niepoprawienie błędów w terminie
skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. Przy uzupełnianiu
dokumentacji stosuje się postanowienia dotyczące sposobu doręczenia ofert.

7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
7.1
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na
adres e- mail wskazany w pkt 7.2
TERMIN SKŁADANIA OFERT

7.2

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Termin składania ofert upływa w dniu 05.03.2019 r. o
godzinie 15.00.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem
poczty na adres siedziby Zamawiającego lub pocztą
elektroniczną na adres: c.orlikowski@globimix.pl

8. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY. POWIADOMIENIE OFERENTÓW
8.1
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd Spółki (komisja konkursowa)
8.2
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią
niniejszego zapytania ofertowego.
8.3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
8.4
Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie www.globimix.pl w terminie 5 dni od
daty zamknięcia przyjmowania ofert, ewentualnie powiadomi Oferentów
o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyboru oferty na stronie internetowej lub drogą email.
8.5
Zamawiający na żądanie podmiotu, który złożył ofertę udostępnia treść protokołu
postępowania o udzieleniu zamówienia, za wyjątkiem treści złożonych ofert.
8.6
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane
w ofertach informacje.
8.7
Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych
(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza niebędącą ofertą
w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) albo zawierająca inne rozpoznane wady
sprzeczne z przepisami prawa, zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.
8.8
Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
8.9
Zamawiający może unieważnić postepowanie w przypadkach określonych w PzP, może
nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do
wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących
Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub
przedmiotu zapytania (w szczególności ze względu na należytą jakość wykonania

przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami projektu). Informacja o zmianie treści
zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.globimix.pl.
W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. O
zmianie zostaną poinformowane podmioty, do których wysłano zapytanie ofertowe lub
zostanie rozpisane nowe zapytanie.
9. DODATKOWE INFORMACJE

OSOBA KONTAKTOWA

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy
do kontaktu:
Imię i Nazwisko: Cezary Orlikowski
telefon: 512 075 845
e-mail: c.orlikowski@globimix.pl

10. PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Pieczątka firmowa

…………………………………………………………………..
(podpis)
Lista załączników do zapytania ofertowego:
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

