ZAPYTANIE OFERTOWE
Z DNIA 06.11.2017
W związku z realizacją przez SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna projektu
pn. Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu
przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz
inteligentnych specjalizacji zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację robót
instalacyjno-budowlanych.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 4
73-110 Stargard
oddział:
ul. Narzędziowa 23/25
70-807 Szczecin
e-mail: scanwir@poczta.fm
tel/fax 91 576 28 16, tel.kom. 512321142, 512321143, 512321144.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Zakup sprężarki śrubowej wraz z urządzeniami uzdatniającymi sprężone powietrze
CPV - 42123000-7
Podstawowe parametry, elementy składowe:
a. Wydatek co najmniej 2,91 m3/min
b. Ciśnienie 8 bar
c. Osuszacz powietrza
d. Separator wodno-olejowy (automatyczny spust kondensatu)
e. Filtry powietrza
f. Zbiornik co najmniej 1 m3
g. Montaż sprężarki wraz z osprzętem i wykonaniem wentylacji
2.2. Zakup instalacji sprężonego powietrza wraz z montażem
CPV - 42123610-6
Podstawowe parametry, elementy składowe:
a. Magistrala główna aluminiowa fi 40 ok. 180 mb, ciśnienie max. 16 bar
b. Zejścia instalacji fi 25 po 3 mb , czystość powietrza w klasie 4 ciśnienie max 16 bar – 18szt.
c. Zejścia instalacji fi 40 po 3 mb , czystość powietrza w klasie 4 ciśnienie max 16 bar – 1szt.
d. Każde zejście zakończone zaworem kulowym z 2 szybkozłączami

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania)
Gwarancja wykonania nie krótsza niż 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.
- cena (PLN netto)

100 %

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Ilość punktów = 100 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej (PLN netto))
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00.
Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.
W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego
6 . Termin składania ofert
Termin składania ofert mija w dniu 22.11.2017 o godz. 24.00

7. Termin realizacji umowy:
Umowę należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 5 tygodni od dnia jej podpisania.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.

10. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)
1. Oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe,
c) cena netto / brutto
d) termin ważności oferty (min. 30 dni),
e) propozycję gwarancji – wymagana gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy od podpisania
protokołu odbioru
f) termin realizacji
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: scanwir@poczta.fm lub w wersji
papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem ul. Narzędziowa 23/25, 70-807 Szczecin, nie
później niż do dnia 22.11.2017 do godz. 24.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2017 o godz.
11.00 w oddziale Zamawiającego pod adresem ul. Narzędziowa 23/25, 70-807 Szczecin .
Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:
Łukasz Wojtkun, nr tel.: 512-321-143, e-mail: scanwir@poczta.fm

Załącznik nr 1

............................
Pieczęć Wykonawcy
………………………………
………….Dane wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka
Jawna osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzaniem 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.

....................................
(miejscowość i data)

.............................. ......
Podpis Wykonawcy

