Tychy, dnia 24.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pt.: „System załadunku naczep kurtynowych typu MEGA
zwiększający powierzchnie ładowniczą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs
3/1.1.1/2017) przez "EPO-TRANS-SERWIS” Ewa Ozimek, zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.
KOD CPV: 34223100-7
Nazwa kodu CPV: naczepy

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest:
✓ zakup,
✓ dostarczenie pełnej dokumentacji przedmiotu zamówienia
2. Wymagania techniczne:
✓ naczepa 3-osiowa typu MEGA
✓ ładowność powyżej 2900 kg
✓ podnoszony i przesuwany dach
✓ osie BPW
✓ 1-wsza oś podnoszona
✓ ściana przednia stalowa o nacisku 13.500 daN, wysokość całkowita 4,065 m przy wysokości
wewnętrznej 3 m, na siodle wysokość 950 mm
✓ rama multilock w profilu zamkniętym
✓ słupki tylne stalowe
3. Wymagania dodatkowe
✓ Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny dla
realizacji zamówienia.
✓ Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na
sprzęt.
✓ Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

4. Termin realizacji dostawy
II dekada stycznia 2018
5. Miejsce dostawy urządzenia
Województwo: śląskie; Miasto: Tychy
6. Wymagania dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać:














nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe)
datę sporządzenia oferty
termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)
zakres oferty i specyfikację produktu
czas trwania ochrony gwarancyjnej
warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
cena całkowita netto oraz brutto w PLN
datę realizacji zamówienia
warunki i tryb płatności oraz możliwe do uzyskania upusty
informację na temat doświadczenia i wiedzy technicznej dla realizacji zamówienia
dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

7. Kryteria wyboru/oceny ofert:
Oferty dostawców, którzy odpowiedzą na niniejsze zapytanie oraz spełnią wymagania formalne,
oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
• cena 100%
Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt, w tym:
• cena - 100 pkt

8. Miejsce i tryb składania ofert
•

•

Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do
Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty w formie e-mail
wysłanego na adres: b.osmalek@epo-trans.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila: „zapytanie
ofertowe nr 1/2017”) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – Tychy, ul. Graniczna 5.
Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do
Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją

•
•
•
•

„Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej ze
strony Oferenta).
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega
sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych
Oferty należy złożyć w terminie do 04.12.2017 r.,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

9. Wykluczenia
Wykonawca przystępując do udziału w przetargu oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym co rozumiane jest poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
✓
✓
✓
✓

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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.

10. Dane kontaktowe do oferty
Osoba kontaktowa: Bohdan Osmałek tel: 660 488 395
Email: b.osmalek@epo-trans.pl

11. Tryb ogłoszenia wyników
•
•
•

•

Wybór Oferenta nastąpi w dniu 05.12.2017 r.
Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie
najkorzystniejsza.
Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Firmy "EPO – TRANS – SERWIS” Ewa Ozimek
w Tychach przy ulicy Granicznej 5, w miejscach publicznie dostępnych oraz na stronie
internetowej zamawiającego: http://www.epo-serwis.pl/.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania
przyczyny

Załączniki:
1. Kryterium oceny
2. Oświadczenie o braku powiązania
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

