Rzeszów, 04.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2017/PJ/1.4.1/RPOWP
I.

Nazwa i adres zamawiającego:
PJORO Sp. z o. o.
ul. Okulickiego 18
35-206 Rzeszów
NIP: 5170367794, REGON: 181165321

II. Rodzaj zamówienia:
dostawa
III. Nazwa zamówienia:
Suszarnia próżniowa
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia
Zamówienie jest prowadzone w ramach projektu pt. „Rozwój PJORO Sp. z o. o. poprzez
rozszerzenie oferty firmy o stoły z innowacyjnym rodzajem blatu” realizowanego przez
Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.
Celem powyższego projektu jest wprowadzenie do oferty „PJORO” Sp. z o. o. nowego
innowacyjnego na skalę europejską produktu w postaci stołu z blatem drewnianym ze
sprężeniem oraz wzrost zatrudnienia w firmie wynikający z utworzenia 6 nowych miejsc
pracy, poprzez budowę nowej hali produkcyjnej w miejscowości Handzlówka oraz zakup
środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego wyrobu.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Suszarni próżniowej zgodnie z poniższą
specyfikacją:
1) Pojemność drewna: 10 m3
2) Średnica: do 2,4 m
3) Zasilanie: 380-400 V
4) System ogrzewania wsadu wodą
5) Wsad umieszczany na wózku wytaczanym z suszarni
6) Torowisko wózka w zestawie
7) Komputerowo sterowany proces suszenia
8) Urządzenie fabrycznie nowe
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Koszt uruchomienia maszyny i przeszkolenia personelu Zamawiającego powinien być
uwzględniony w cenie przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 42991400-3 Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące
warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zrealizowanie
zamówienia.
2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów
powinien przedłożyć uzupełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1
w którym oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione
w pkt. V.1
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi
kryteriami i ich znaczeniem.
Lp.
Kryterium (symbol)
Waga kryterium
1

Cena netto (C)

75%

2

Gwarancja (G)

25%

VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Kryterium: C - Cena netto (waga 75%):
1) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny netto podanej
w formularzu oferty.
2) Cenę netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena netto powinna być wyrażona w złotych polskich.
4) Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie
musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia.
5) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie
wyniku uzyskanej liczby punktów za kryterium „Cena netto” wyliczonych w oparciu
o wzór:
C = Cena netto oferty najniższej / Cena netto rozpatrywanej oferty x 75 = ilość punktów
6) Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 75 pkt.
Kryterium G - Gwarancja (waga 25%)
1) Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy
udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.
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2) Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu dostawy przedmiotu
zamówienia.
3) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego
okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonym od momentu dostawy przedmiotu
zamówienia (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym):
a) powyżej 24 miesięcy - 25 pkt.
b) od 12 miesięcy do 24 miesięcy - 15 pkt.
c) do 12 miesięcy - 10 pkt.
4) Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium: 25 pkt.
Punkty przyznane w kryterium „Cena” oraz kryterium „Gwarancja” zostaną do siebie dodane.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zawartym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według
wzoru:
Ʃ=C+G
gdzie:
Ʃ - łączna suma przyznanych punktów
C - liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”
G - liczba punktów przyznana w kryterium „Gwarancja”.
W przypadku uzyskania przez kilka ofert takiej samej liczbie punktów czynnikiem decydującym
będzie cena.
VIII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert:
Oferta powinna zostać dostarczona na adres: PJORO Sp. z o. o. Handzlówka 111,
37-123 Handzlówka (Fabryka Mebli PJORO Sp. z o. o.)
1. Oferta powinna wpłynąć do 25.07.2017 r. do godziny 12.00. Oferty złożone po terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
Wykonawcom. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć
dostarczenie Zamawiającemu oferty do wyżej wskazanego miejsca przed upływem
terminu.
2. Wykonawca może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją
ofertę. Zmiany lub wycofanie oferty są skuteczne tylko w przypadku, gdy zostały złożone
przed upływem terminu składania ofert.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin otwarcia ofert: 25.07.2017 r. godzina 12.30
5. Miejsce otwarcia ofert: Handzlówka 111, 37-123 Handzlówka (Fabryka Mebli PJORO
Sp. z o. o.)
6. Otwarcie ofert jest jawne dla oferentów.
IX. Informacja na temat formy składania ofert:
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1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednakże w każdym przypadku
oferta musi być wypełniona w sposób czytelny.
3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane.
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Jeżeli
uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci
kopii poświadczonej notarialnie.
6. Formularz oferty powinien być sporządzony w języku polskim. Załączniki do oferty
sporządzone w innych językach niż język polski muszą być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego.
7. Oferta powinna zostać złożona (za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście)
w zamkniętej kopercie. Koperta, w której zamieszczona będzie oferta powinna
zostać oznakowana wg poniższego sposobu:
PJORO Sp. z o. o.
Handzlówka 111
37-123 Handzlówka
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2017/PJ/1.4.1/RPOWP
Nie otwierać przed godziną 12.30 dnia 25.07.2017
8. W przypadku oznakowania koperty niezgodnie z powyższym wzorem Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego
terminu.
9. Zamawiający odrzuci i nie będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty niespełniającej
warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożonej po terminie.
Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia;
2) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. W przypadkach, o których mowa w pkt. 10 powyżej, Oferentowi nie przysługują
w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
X. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31.12.2017 r.
Miejsce realizacji zamówienia:
Polska, województwo podkarpackie, powiat łańcucki, gmina Łańcut, Miejscowość: Handzlówka
111, 37-123 Handzlówka.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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XI. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym 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 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.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
XII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
XIII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIV. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielania dotychczasowemu
uzupełniających.

Wykonawcy

zamówień

XV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Andrzej Pióro, e-mail:
info@pjoro.pl , telefon: 602 467 415.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego. Zapytania powinny być przesłane do Zamawiającego do dnia 20.07.2017 r.
do godziny 15.00 na następujący adres e-mail: info@pjoro.pl
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XVI. Załączniki
1) Formularz oferty - wzór
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - wzór
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