Zapytanie ofertowe
Nr 01/20 –RPZP.01.05.00-32-W049/19
Preambuła: Zakup realizowany niniejszym zapytaniem ofertowym związany jest z realizacją wniosku o
dofinansowanie: Wprowadzenie nowego produktu branży meblarskiej oraz zasadnicza zmiana
procesów produkcyjnych dla dotychczasowej działalności kluczem do podniesienia innowacyjności i
konkurencyjności firmy EB Akcesoria Meblowe- w ramach działania RPZP.01.05.00 Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
Umowa nr RPZP.01.05.00-32-W043/19-00
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 – 2020.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych
dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014- 2020
oraz wg Załącznika nr 5 do umowy o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie – Zasady w zakresie
udzielania zamówień w ramach projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
EB AKCEOSORIA MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. LEŚNA, nr 8B, lok. ---, miejsc. PILCHOWO, kod 72-004, poczta TANOWO, kraj POLSKA
REGON: 366719934, NIP: 8513204574; Numer KRS: 0000666937
E-MAIL: BIURO@EB. NET.PL
TEL.: +48 91 452 60 34
FAX: +48 91 452 66 80

2. Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny słownik zamówień (kod CPV)
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa i montaż Manipulatora – robota do
zamontowania przy wtryskarce w celu obioru detalu z płyty wg poniższej specyfikacji:
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Nośność manipulatora: min 5 kg;
Skok osi X - minimum 620mm;
Maksymalny wysięg osi X - 800mm;
Skok osi Y - minimum 1200mm;
Skok osi Z - minimum 2000mm;
Prędkości maksymalne: minimum 2m/s
Obrót osi C - 0-90º;
Napęd osi X, Y, Z - Elektryczny za pomocą serwosilników, wyposażony w funkcję kontroli
momentu;
Napęd osi C - pneumatyczny;
Komunikacja - Euromap 67;
Obieg próżni - minimum 1;
Dodatkowy obieg pneumatyczny: minimum 1 zawór pneumatyczny 5/2 do sterowania
elementami chwytaka;
Przyłącze taśmociągu;
Dodatkowe 8 wejść i 8 wyjść cyfrowych;
Zasilanie 360-400V, 50Hz, 3Ph/N/PE;
Szkolenie pracowników oraz uruchomienie robota w zakładzie kupującego;
Dokumentacja w języku polskim.



Urządzenie posiadać będzie gwarancję 24 miesiące.






W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
(nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń / rozwiązań
równoważnych tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez
Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z oferentów może stosować technologie równoważne i
/ lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznych zawartym w opisie przedmiotu zamówienia
określonego powyżej.
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
a.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;

b.

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

c.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w kryteriów dostępu następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę
oświadczenia według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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4. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty
Najniższa cena brutto – 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę za
dostawę przedmiotu zapytania ofertowego.

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Punkty będą obliczane według wzoru:
Pcx = (Cmin : Cx) × 100
gdzie:
a.

Pcx - ilość punktów, jakie uzyskała dana oferta za cenę,

b.

Cmin - cena minimalna zaoferowana w postępowaniu ofertowym,

c.

Cx - cena oferty badanej.

Najniższa cena brutto – 100%.
Maksymalna

możliwa

liczba

punktów

do

zdobycia

w

tym

kryterium

wynosi

100

6. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 24/08/2020 r. o godzinie 10.00 . Oferty złożone lub przesłane po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2020. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 8B,
Pilchowo.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do
wykonawcy, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce
zawarcia umowy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznania za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
Treść zapytania ofertowego, załączniki do zapytania ofertowego oraz informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
eb.net.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający
udzieli niezwłocznie wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu do składania
ofert, licząc od dnia ogłoszenia zapytania w bazie konkurencyjności.

7. Termin realizacji umowy
Maksymalny termin realizacji umowy upływa 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym a 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 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 stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą
oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych warunków umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych – nie dotyczy.
Brak możliwości składania ofert częściowych.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
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a)

Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 Formularz ofertowy wraz z
załącznikami powinien być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy.

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2
c)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3
Powyższe załączniki muszą być obligatoryjnie złożone wg załączonego wzoru.

d) Do oferty należy złożyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego rozwiązania, w celu
oceny zgodności oferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia.
e)

Umowa – wzór zawartej umowy stanowi załącznik nr 4. Podczas składania oferty należy załączyć
oświadczenie – załącznik nr 5, że oferent zapoznał się z umową i akceptuje jej zapisy, oraz gdy
jego oferta zostanie wybrana podpisze umowę o wskazanej treści.

f)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez
Wykonawcę.

12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających – nie dotyczy.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

13. Forma złożenia oferty
Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie :
1. Papierowej - Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę
manipulatora– osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leśnej 8B, Pilchowo 72-004
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 lub za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Leśna 8B, Pilchowo 72-004 Tanowo.
2. Elektronicznie - Ofertę składaną za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać

na adres: projekty@eb.net.pl.
Nie później niż do dnia 24/08/2020 godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24/08/2020 o godzinie 10.30

14. Klauzula informacyjna z art.13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest
b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja niniejszego postępowania.
d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres postępowania o udzielenie zamówienia oraz po
jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji i trwałości projektu.
e) Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub
innych podmiotów na których zasoby się powołują wykonawcy.
f) Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer
CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję
wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
g) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
h) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
i) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji
umowy posiada:


na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;



na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);



na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);



prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

j) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku
realizacji umowy nie przysługuje:
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do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;


na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

k)

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. Pozostałe informacje
1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone załączniki i powinna być
podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211,
c) Oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty wymaganych załączników,
d) Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zgodnie z treścią art. 89
ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający
odrzuca ofertę jeżeli oferent nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
5) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
6) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu oraz nie zostaną złożone w terminie
nie będą rozpatrywane.
7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych ze wszystkimi
Oferentami, których złożone oferty nie podlegały odrzuceniu.
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8) O terminie przeprowadzenia negocjacji Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową w
terminie do 3 dni od sporządzenia protokołu oceny ofert, z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem przed
wyznaczonym terminem przeprowadzenia negocjacji.
9) Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z
kryteriami wyboru określonymi w zapytaniu ofertowym) uzyskanej w wyniku negocjacji.
10) W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza
możliwość składania uzupełnień do oferty na podstawie uprzedniego, pisemnego/emailowego
wezwania przez Zamawiającego.
11) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość :


odwołania postępowania w każdym czasie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się
niecelowa z uwagi na sytuację ekonomiczną lub organizacyjną firmy uniemożliwiającą lub
znacznie utrudniającą finalizację zamówienia,



przekroczenia budżetu zamówienia określonego przez Zmawiającego,



zakończenie postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,



unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, bez podawania przyczyny
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