OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I.

Dane dotyczące Zamawiającego.
Nazwa: Euro-Rama Sp. z o.o.
Siedziba: 37-410 Ulanów, ul. Cmentarna 3
KRS: 0000519960
NIP: 602-013-24-69
REGON: 181140278
Telefon: 15 876 30 16
Fax: 15 876 30 16
E-mail: biuro@euro-rama.pl
Strona internetowa: http://www.euro-rama.pl/

II.

Podstawa prawna przetargu i ogólne informacje .

1. Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie przepisów art. 701 - 705 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz „Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku
do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych” stanowiących załącznik nr 1 do
uchwały nr 174/3552/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja
2016 r. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
2. Postępowanie przetargowe dotyczy dostawy urządzeń, o których mowa w cz. III Ogłoszenia
w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego przez
firmę EURO-RAMA SP.Z O.O.”, który jest aktualnie przedmiotem procedury konkursowej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
3. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 701 § 3 kc, zastrzega sobie prawo zmiany treści
Ogłoszenia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały SIWZ wraz
z załącznikami, a także zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie na każde z urządzeń.
6. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
8. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „Zamawiający” – Euro-Rama Sp. z o.o.
2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
3) „Ogłoszenie” – niniejsze Ogłoszenie o Zamówieniu.
4) „Ustawa” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.
121).
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5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, o którym mowa w cz. II ust.
2 Ogłoszenia.
6) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
III.

Opis przedmiotu przetargu.

1. Przedmiotem postępowania jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego wskazanej w cz. I
Ogłoszenia następujących urządzeń:
1) Optymalizerki o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
a) wydajność min 8 000 mb/8h,
b) dokładność cięcia +/- 0,2 mm,
c) długość materiału wejściowego do 3 500 mm,
d) obcinanie marginesu (początek i koniec materiału wejściowego),
e) cięcia pakietami,
f) tworzenie programów cięcia,
g) moduł pozycjonujący z możliwością sterowania 4 osiami,
h) moduł elektroniczny do monitorowania zatrzymania piły,
i) mechaniczny system podrzutu piły na przekładni z serwo motorem,
j) sterowanie napędami serwo przewodami światłowodowymi,
k) stół buforujący na wejściu w wyposażeniu podstawowym,
l) stół sortujący na wyjściu z pięcioma segregatorami,
m) transporter skośny do odbioru odpadów.
2) Linia do łączenia elementów drewnianych o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych
niż:
a) wydajność min 3 cykle na minutę,
b) automatyczny układ podawania elementów do frezarki i prasy,
c) magazynek boczny załadowczy do układania pakietów ( min.3 pola ),
d) elementy stykowe z klejem wykonane ze stali nierdzewnej lub innej odpornej na klej,
e) linia przystosowana do łączenia na zygzak i kreskę ( podcinaki góra -dół )
f) minimalna długość łączonych elementów 200 mm,
g) maksymalna długość łączonych elementów 800 mm,
h) możliwość międzycięcia
i) minimalna szerokość łączonych elementów 30 mm,
j) maksymalna szerokość łączonych elementów 150 mm,
k) maksymalna grubość łączonych elementów 50 mm.
3) Nakładarka kleju o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż:
a) możliwość jedno lub dwustronnego nanoszenia kleju na elementy drewniane,
b) maksymalna szerokość elementów 200 mm,
c) elementy stykowe z klejem wykonane ze stali nierdzewnej lub innej odpornej na klej,
d) maszyna wyposażona w układ jezdny z przenośnikiem rolkowym wprowadzającym oraz z
przenośnikiem talerzykowym odbiorczym,
e) system szybkiego demontażu wałów.
4) Ścisk do klejenia elementów drewnianych o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych
niż:
a) ściskanie materiału z użyciem siłowników hydraulicznych pionowych i poziomych.,
b) ilość pól załadowczych 4 szt.,
c) maksymalna szerokość listew 180 mm,
d) maksymalna długość klejonych elementów 6 000 mm,
e) minimalna długość klejonych elementów 500 mm,
f) elementy stykowe z klejem wykonane ze stali nierdzewnej lub innej odpornej na klej,
g) układ sygnalizacji czasu klejenia,
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h) siłowniki skrajne w wersji przestawnej,
i) możliwość dalszej rozbudowy o min 2 sekcje,
j) układ hydrauliczny zapewniający możliwość sterowania każdą sekcją indywidualnie oraz
zblokowanymi sekcjami,
k) boczne centrowanie elementów klejonych umożliwiające klejenie w osi siłowników
pionowych,
2. Oznaczenie i kod CPV dotyczące zamówienia:
42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna.
IV.

Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Rozpoczęcie - po zawarciu umowy, przy czym nie później niż 5.09.2016 r.,
2) Zakończenie – nie później niż do 31.10.2016 r. (potwierdzenie dostawy protokołem zdawczoodbiorczym).
2. Termin zakończenia realizacji Zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.
V.

Warunki wykonania zamówienia.

1. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji Zamówienia wykonanie wszelkich niezbędnych
czynności przygotowawczych, montażowych, instalacyjnych, kalibracyjnych, konfiguracyjnych,
sprawdzających, rozruchowych i innych niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności
produkcyjnych (funkcjonalności) danego urządzenia, a także zobowiązuje się do przeszkolenia
w niezbędnym zakresie wskazanego przez Zamawiającego personelu.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego w miejscu
przez niego wskazanym.
3. Urządzenia, o których mowa w cz. III Ogłoszenia, mają być fabrycznie nowe dopuszczone do
obrotu i używania na terenie Polski.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, treścią Ogłoszenia, a także z należytą starannością.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość urządzeń i ich zgodność z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za ścisłe przestrzeganie ustalonych terminów realizacji.
6. Z udziału w ubieganiu się o zamówienie wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu pkt 29 „Wytycznych Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których
nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.
VI.

Opis warunków udziału w postępowaniu przetargowym oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków.

1. Ofertę w przetargu mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) Nie podlegają, na dzień złożenia ofert, wykluczeniu z postępowania z następujących przyczyn:
a) Nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku o upadłość
Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia
wynikającą z realizacji co najmniej następujących zadań:
a) W okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 (dwie)
dostawy maszyny lub maszyn z branży związanej z obróbką drewna o podobnym
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zawansowaniu technicznym do przedmiotu Zamówienia, każda o wartości minimum 75 %
wartości oferowanych przez siebie w niniejszym postępowaniu urządzeń.
2. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w Ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki
Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna), pod warunkiem, że:
1) Upoważnią jednego spośród siebie, jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczą
pełnomocnika) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do pełnienia tej funkcji - wystawione zgodnie
z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego
z partnerów - powinno być dołączone do oferty - dotyczy konsorcjum.
2) Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
3) Wszelka korespondencja, zawarcie umowy oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z wyznaczonym pełnomocnikiem - dotyczy konsorcjum.
4) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej lub
przez ustanowionego pełnomocnika.
5) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności
w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania
w realizacji umowy - dotyczy konsorcjum.
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
7) W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, członkowie konsorcjum przed
podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego, zobowiązani będą do przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców - członków konsorcjum.
8) Po złożeniu oferty zmiany w składzie konsorcjum nie są dopuszczalne.
VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków przetargu.
1. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności będzie dokonywał oceny ofert, a następnie
będzie badać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym
mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo zbadania czy następny
z wykonawców, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Na etapie składania ofert wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenie o: braku
podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w cz. VI SIWZ,
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, jest zobowiązany w wyznaczonym, nie
krótszym niż 3 dni robocze terminie do złożenia następujących, aktualnych na dzień złożenia,
dokumentów:
1) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 1) Ogłoszenia:
a) aktualny wydruk z właściwego rejestru - KRS lub CEIDG (pobrany nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
2) W zakresie warunków określonych w cz. VI ust. 1 pkt 2) Ogłoszenia:
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a) wykaz zrealizowanych dostaw, o których mowa w cz. VI. ust. 1 pkt 2) Ogłoszenia,
b) dokumenty (np. referencje) potwierdzające należyte wykonanie dostaw określonych
w wykazie, o którym mowa w lit. a).
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i nie może przedłożyć dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1) - składa ich
odpowiedniki wystawione w terminach określonych w ust. 3 pkt 1), pozwalające na ocenę
spełnienia warunków udziału w przetargu.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane przez tego Wykonawcę.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację osoby składającej podpis.
10. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w cz. VII albo złożenie ich o niewłaściwej
treści spowoduje odrzucenie oferty.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Odpowiednio zapytania i wyjaśnienia Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie,
elektronicznie lub faksem.
2. Osoba do kontaktu: p. Józef Gancarz - Prezes Zarządu.
3. Termin na zadawanie pytań dotyczących wszelkich kwestii związanych z przedmiotem niniejszego
przetargu upływa w dniu 24.08.2016 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej określonej w cz. I nie później niż do dnia 29.08.2016 r. Treść odpowiedzi
powinna być uwzględniona przez wszystkich Wykonawców w składanych przez nich ofertach.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść
Warunków przetargu i ogłoszenia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści niezwłocznie na
swojej stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie miała istotny wpływ na
zawartość oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. Udzielone w trakcie postępowania przetargowego wyjaśnienia stanowią integralną część
Ogłoszenia.
IX.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych z wymogów.
X.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
imieniem Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
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2. Każda zapisana strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę
i ponumerowana kolejnymi numerami.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
 Nazwa i adres Zamawiającego (adresat).
 Nazwa i adres Wykonawcy (nadawca).
 Adnotacja o treści: Oferta w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy urządzeń
w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie produkcji elementów z drewna klejonego
przez firmę EURO-RAMA SP.Z O.O.”
 Adnotacja o treści: Nie otwierać przed godz. 12:30 w dniu 31.08.2016 r.
5. Wykonawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim
oznakowana została oferta, datą i godziną złożenia.
6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek
lub uzupełnień przed terminem składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian, poprawek
lub uzupełnień musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert. Koperty
oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub „UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
7. Oferta, jej zmiana lub uzupełnienie złożone po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną
zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z przetargu poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek
lub uzupełnień) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE".
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy
(Oferenci) zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.
12. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, obejmującą część lub całość Zamówienia
zgodnie z wymaganiami zawartymi w cz. II Ogłoszenia.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
14. Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną potwierdzającą spełnianie parametrów i/lub
funkcjonalności, o których mowa w cz. III ust. 1 Ogłoszenia względem każdego z urządzeń.
15. Niniejsze postępowanie ulegnie unieważnieniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział
w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszymi
Wytycznymi.
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XI.

Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich ważności.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego określonej w cz. I Ogłoszenia do dnia
31.08.2016 r. do godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz. 12:30 w dniu 31.08.2016 r. w siedzibie Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje wykonawców o ilości
złożonych ofert, firmach i adresach wykonawców, a także w zakresie kryteriów wyboru ofert.
Oferenci będą mieć możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem
konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli
wystąpi tego typu sytuacja.
3. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost
z Dokumentacji przetargowej jak również nie ujęte w niej, a niezbędne do wykonania zadania,
w tym również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu dostaw elementów objętych
Zamówieniem, a w szczególności: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu,
załadowania i rozładowania, montażu, instalacji, kalibracji, konfiguracji, sprawdzenia, rozruchu,
ewentualnych obowiązkowych zewnętrznych odbiorów technicznych i wszelkich innych
niezbędnych do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych (funkcjonalności) danego
urządzenia, a także przeszkolenia w niezbędnym zakresie wskazanego przez Zamawiającego
personelu.
3. Ostateczna cena ryczałtowa określona w ofercie przez Wykonawcę zostanie ustalone na okres
obowiązywania umowy i nie podlega żadnym innym zmianom poza tymi, których możliwość
dokonania wynika z umowy.
XIII. Informacja dotycząca waluty, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych.
XIV. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert odrębnie dla każdego z urządzeń kierując się
następującymi kryteriami:
Nr

Opis kryterium

Waga

Sposób przyznania punktacji

1

Wysokość proponowanej przez
Liczba punktów = ( najniższa cena
Oferenta ceny za dostawę maszyny 60 % spośród wszystkich ofert/ cena poda
netto (K1)
w badanej ofercie)*100*60%

2

Liczba punktów = (ilość lat
gwarancji badanej oferty powyżej 1
roku / najwyższa ilość lat gwarancji
zaproponowana spośród wszystkich
ofert) *100*20%

Oferowany okres gwarancji i
rękojmi (K2)

20 %

7

Uwagi

Okres gwarancji
i rękojmi należy
podać w pełnych
latach nie krócej
niż 1 rok i nie
dłużej niż 5 lat

3

Oferowany okres serwisowania
(K3)

Liczba punktów = (ilość lat
serwisowania badanej oferty
powyżej 1 roku / najwyższa ilość lat
20 %
serwisowania zaproponowana
spośród wszystkich ofert)
*100*20%

Okres
serwisowania
należy podać w
pełnych latach
nie krócej niż 1
rok i nie dłużej
niż 5 lat

2. Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową cenę
oferty:
P ( oferta końcowa ) = P(K1) + P(K2) + P(K3)
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem określonym w ust. 1 odrębnie dla każdej instalacji.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.
1. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu badania ofert pod względem zgodności z wymogami
Ogłoszenia, zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie
internetowej (http://www.euro-rama.pl) podając:
 nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, oraz
 nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz z przyznaną punktacją w każdym kryterium oraz
ceną oferty.
lub informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru jakiejkolwiek oferty.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 wysłane zostaną również do każdego z wykonawców, który
złożył ofertę.
3. W przypadku gdy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, określi miejsce i termin
podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, z uwzględnieniem zapisów
zawartych w ust. 4 i 5. Umowa zostanie zawarta po jej podpisaniu przez Zamawiającego
i Wykonawcę - zgodnie wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru ofert
tych Wykonawców.
5. W przypadku nie podpisania umowy przez Wykonawcę w terminie wskazanym zgodnie
z zapisami zawartymi w ust. 3 i/lub nie dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4
w terminie określonym zgodnie z jego z zapisami, Zamawiający może odstąpić od zawierania
umowy z wyłonionym wykonawcą i wybrać następnego w kolejności wykonawcę z uwagi na ilość
uzyskanych punktów, po dokonaniu badania, o którym mowa w cz. VII ust. 1 SIWZ.
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XVII. Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Nie dotyczy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w wyniku postępowania przetargowego.
Umowa zostanie zawarta zgodnie z przedłożonym projektem, stanowiącym załącznik nr 4 do
Ogłoszenia.
XIX. Pozostałe warunki przetargu.
1. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotów kosztów poniesionych na
przygotowanie ofert.
2. Całość dokumentacji związana z niniejszym ogłoszeniem została zamieszczona na stronie
internetowej pod adresem: http://www.euro-rama.pl
3. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania w treści oferty warunków płatności, przy czym
muszą one być zgodnie z wymienionymi poniżej warunkami:
1) Zaliczka nie może być udzielona w wysokości wyższej niż 20 % ceny ofertowej.
2) Pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona po realizacji przedmiotu Zamówienia
w terminie nie krótszym niż 30 dni, chyba że dotyczy to płatności nie przekraczających 20 %
ceny ofertowej za dany element, w przypadku których obowiązuje termin nie krótszy niż 7 dni.
3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie korzystniejszych dla siebie warunków płatności niż
określone w pkt 1 i 2 np. rozłożenie płatności na raty.
XX.

Załączniki.

1. Integralną część Ogłoszenia stanowią wzory następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy Wykonawcy.
2) Oświadczenie Wykonawcy o: braku podstaw do wykluczenia, posiadaniu niezbędnej wiedzy
i doświadczenia do wykonania Zamówienia.
3) Wykaz zrealizowanych dostaw.
4) Wzór umowy.
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