ZAPYTANIE OFERTOWE NR CRT/Z/2018-02
W związku z planowaną realizacją Projektu pt. Czterodrogowy trójpołożeniowy
rozdzielacz hydrauliczny o zwiększonej wydajności, sterowany ręcznie, do systemów
sterowań przyległych wysokowydajnych górniczych kompleksów ścianowych
przedstawionego do dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Gospodarka wiedzy,
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu A: projekty obejmujące badania
przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe
CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę
przyrządów pomiarowych.

Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Postępowanie
jest prowadzone zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – procedura rozeznania rynku.

I.

Nazwa i adres zamawiającego:

CENTRUM ROZWOJU TECHNIKI Sp. z o.o.
ul. Żaka 15/13, 30-612 Kraków

II.
III.

Rodzaj zamówienia:
Kod CPV dla zamówienia:

Dostawa
38540000-2, 38421000-2, 38423000-6

IV.
V.

Data ogłoszenia:
Termin składania ofert:

30-08-2018
od 01-09-2018 do 10-09-2018

VI.

Osoba uprawniona do kontaktów: Tomasz Sukiennik, email: crt@crt.pl, tel.: +48
126594120

VII.

Podstawowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: przyrządy pomiarowe do pomiaru siły oraz pomiaru
i rejestracji wielkości ciśnienia i przepływu cieczy hydraulicznej.
Szczegółowe wymogi i parametry przedstawiono w Załączniku nr 1 do Zapytania.
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VIII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu przygotowania oferty

1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo
i 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 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.
3) Oferty na zadanie 1 oraz zadanie 2 (2a…2d) będą rozpatrywane oddzielnie.
Dopuszcza się złożenie osobnych ofert na zadanie 1 i na zadanie 2 na
oddzielnych formularzach. Dopuszcza się złożenie oferty tylko na zadanie 1 lub
tylko na zadanie 2.
4) Sposób dokonywania oceny: Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi w
formule „spełnia /nie spełnia”. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Oferent złoży stosowne oświadczenie będące załącznikiem do oferty (Załącznik
nr 1 Oświadczenia).
5) Oferta i załącznik musi zostać złożony na Formularzu Zamawiającego (wzorach).
6) Oferta powinna zawierać podpis osoby upoważnionej przez Dostawcę,
przedstawicieli Dostawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych
firmy lub osoby po stronie Dostawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań
w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone
do oferty.
7) Oferta powinna być uzupełniona o wszystkie elementy zgodnie ze wzorami
stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
8) Oferta musi być ważna minimum 5 miesięcy od dnia złożenia oferty.
9) Brak wymienionych poniżej elementów skutkuje odrzuceniem oferty:
a) oferta złożona na innym wzorze niż załączone do niniejszego zapytania
ofertowego,
b) oferta złożona bez podpisu osoby upoważnionej przez Dostawcę,
c) oferta bez stosownych oświadczeń warunkujących udział w zapytaniu
ofertowym i wymaganych w zapytaniu ofertowym, w tym także dotyczące
powiązań osobowo i kapitałowych (Załącznik nr 1 Oświadczenia),
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d) oferta nie jest ważna, co najmniej 5 miesięcy od dnia złożenia oferty.
e) oferta nie obejmuje wszystkich elementów zadania 1 lub 2.
10) Braki wymienionych poniżej elementów niepodlegające uzupełnieniu:
a) nie dotyczy
11) Pozostałe braki mogą podlegać uzupełnieniu za zgodą Zamawiającego.
Uzupełnienia mogą być wykonane pod warunkiem, iż nie będą miały one wpływu
na wybór najkorzystniejszej oferty. Mogą one być dokonane na prośbę
Zamawiającego lub Dostawy.
12) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
13) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie.
14) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Opis sposobu złożenia oferty

IX.

1) Termin składania ofert upływa w dniu: 10-09-2018
2) Sposób składania ofert:
 elektronicznie na adres: crt@crt.pl
 lub w wersji papierowej pod adresem: ul. Żaka 15/13, 30-612 Kraków
3) Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego
na wskazany adres mailowy lub ww. adresy.
4) Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferty złożone w niewłaściwym miejscu nie będą rozpatrywane.
Opis sposobu wyboru oferty przez Zamawiającego

X.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.
 W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów, jego oferta nie
będzie rozpatrywana.
 W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium
rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów).
Kryteria wyboru oferty w ramach Zamówienia:
1) Cena [C]: (80% sumy punktów) – waga punktowa 8 [WC].
2) Gwarancja [G] (20% sumy punktów) – waga punktowa 2 [WG].
W kryterium Cena [C] można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:






4 punkty – najniższa oferta cenowa netto całego zamówienia [SUMA pozycji]
3 punkty – druga z kolei oferta,
2 punkty – trzecia z kolei oferta,
1 punkt – czwarta z kolei oferta,
0 punktów - kolejne.
W kryterium Gwarancja [G] można uzyskać 4 punkty w następujący sposób:
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4 punkty – 5 lub więcej lat gwarancji
3 punkty – 3 do 4 lat gwarancji,
1 punkt – 2 lata gwarancji,
0 punktów – rok gwarancji,
Wzór wyliczający punkty sumaryczne dla danej oferty:
Suma punktów [SUMA]= C x WC + G x WG
Maksymalna liczba punktów: [SUMA]= 4 x 8 + 4 x 2 = 40

XI.

Termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od dnia złożenia zamówienia.
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