Zapytanie ofertowe Nr CBR1/2018
na dostawę: szafy metalowej na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny wyspowy oraz
dygestorium
w ramach projektu pn. „Budowa i rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach: Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje Działanie
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

1. Zamawiający

Roztocze Z.U. P. Roman Rak
ul. Roztocze 18,
22-600 Tomaszów Lubelski
REGON: 950009445, NIP: 9210001223

2. Miejsce i sposób składania ofert
2.1 Termin składania ofert: do 17.01.2018 r. godz. 23.59
2.2 Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: cbr@roztocze.eu lub osobiście/kurierem pod adresem: ul. Zamojska 42A, 22-600
Tomaszów Lubelski,
2.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty
do Zamawiającego.
2.4 Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia - Małgorzata Wójcik (+48 668 897 205)
2.5 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Przedmiotem zamówienia jest: szafa metalowa na odczynniki chemiczne, stół laboratoryjny
wyspowy oraz dygestorium.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.2.1

szafa metalowa na odczynniki chemiczne:
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a) szafa wyposażona w podwójne drzwi rozwierane z klamką obrotową z 2 punktowym
zamknięciem na zamek patentowy,
b) odporność ogniowa -FWF90
c) wyposażona w min. cztery półki stalowe, oraz dodatkowo 3 szt. wyjmowanych półkokuwet wykonanych z chemoodpornego polipropylenu (o wym. min. 360x540mm) z
obrzeżem podniesionym dookoła,
d) w części dachowej umieszczony króciec o średnicy 100mm do podłączenia wentylacji
zewnętrznej,
e) szafa wyposażona w otwory i przeloty wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz
(wentylacja grawitacyjna),
f) wymiary zewnętrzne min. 800x450x1900mm (szer. x gł. x wys.).
g) w komplecie wentylator odciągowy z wyłącznikiem oraz naklejki ostrzegawcze,
3.2.2

stół laboratoryjny wyspowy:
a) wym. min. 2400x1500x900/1800mm;
b) blat o wysokiej odporności na uderzenia i temperaturę, odporność chemiczna średnia
(na lekkie związki i rozpuszczalniki), trwałość koloru i łatwość w utrzymaniu czystości,
c) wyposażenie: 1x nadstawka laboratoryjna (dł. 1800mm) z półkami szklanymi i 12
gniazdami el. 230V (po sześć na stronę). Pod blatem stołu zamontowane szafki
wykonane z laminatu o zagęszczonej i wzmocnionej strukturze z okleiną PCV,
zamykane na zamki patentowe: 4x podwójna z 4 szufladami i drzwiczkami (po dwie na
stronę), 2 x miejsce do siedzenia (po jednym na stronę).

3.2.3

dygestorium:
a) min. wymiary robocze blatu- głębokość 700mm, długość 1110mm, blat usytuowany na
wysokości 900mm od posadzki,
b) płyta robocza- blat wykonany z litej ceramiki technicznej LCT z podniesionym dookoła
obrzeżem o grubości min. 30 mm.
c) komora robocza metalowa pełna malowana proszkowo farbą epoksydową, od wewnątrz
wyłożona litą ceramiką techniczną LCT.
d) okno frontowe na przeciwwagach (szkło hartowane bezpieczne),
e) wyposażenie: 2x gniazda el. 230 V 16A klasy IP-54 (hermetyczne), instalacja el. z
zerowaniem 230V, 50Hz, 1x ujęcie wody ½ cala, 1x zlew ceramiczny (wymiary min.
300x145mm), instalacja spustowa/kanalizacyjna Ø 50mm z polipropylenu, lampa
oświetleniowa klasy IP-54),
f) wentylator odciągowy montowany do dygestorium,
g) osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35l z polipropylenu umieszczony w szafce)

3.2.4

Gwarancja: min. 12 m-ce,
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3.3 Kod CP V: 39180000-7

4. Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

5. Dodatkowe warunki:
5.1 płatność - min. 30 dni od daty wystawienia faktury;
5.2 termin ważności oferty – min. 60 dni
5.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5.4 Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym*.

Niezbędne jest dołączenie do oferty uzupełnionego

oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
5.5 Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych parametrów w Zapytaniu
ofertowym na podstawie dokumentacji technicznej producenta przedmiotu zamówienia
przedstawionej wraz z ofertą oraz podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie
Zamawiającego, tj. podczas próbnego testowania.
5.6 Przedmiot zamówienia musi być nowy i nie może posiadać śladów użytkowania.
5.7 Przedmiot zamówienia musi posiadać deklarację zgodności CE.
5.8 W ramach dostawy Wykonawca zapewni montaż, ustawienie maszyny, uruchomienie, test
i przekazanie w siedzibie Zamawiającego.
5.9 Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy warunki gwarancji i serwisu, instrukcję
obsługi i konserwacji w języku polski w formie papierowej lub elektronicznej np. płycie CD,
dokumenty dotyczące obsługi ekranu.

6. Warunki zmiany umowy:
6.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom,
do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania
bez wyboru oferty

7. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
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Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

8. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
8.1 Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:


złożenie oferty w terminie;



przygotowanie oferty na formularzu oferty – Załącznik nr 1



ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria
zawarte w punkcie 3 niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności
muszą być dostępne);



ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu
określone w pkt. 3 i 4 Zapytania ofertowego.

8.2 Kryterium oceny oraz sposób dokonania oceny ofert:
A. Cena netto (podana w PLN lub EUR*) * w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia
zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego termin złożenia ofert. Punkty
w ramach kryterium ceny netto w PLN/ EUR będą przyznawane wg następującej formuły:
An = (C min / Cr ) x 70 pkt.
gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze,
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie.
Maksymalna ilość punktów 70.

B. Gwarancja w miesiącach. Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg
następujących przedziałów:
G n = (G o / 36) x 20 pkt.
gdzie:
G o – okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej wyrażony w miesiącach
G n – ilość punktów przyznana ofercie.
Maksymalna ilość punktów 20.

C. Termin realizacji zamówienia. Punkty będą przyznawane wg następujących przedziałów:


do 3 tygodni – 10 pkt.



do 4 tygodni – 5 pkt.



powyżej 4 tygodni – 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów 10.
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Maksymalna łączna liczba punktów 100. Łączna punktacja oferty obliczona zostanie jako suma ilości
punktów z poszczególnych kryteriów.
8.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na
adres email wskazany w ofercie.

9. Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia przeprowadzane przez Beneficjenta nie mogą
być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań
osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej
Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003
r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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. Załączniki:


Formularz oferty - Załącznik nr 1



Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 2
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