Zgierz, dnia 05.06.2017 r.
„UNIDRUK” SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL
ul. Boruty 5A
95-100 Zgierz
(nazwa zamawiającego)
7321821744 (NIP)

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla projektu „Wzrost konkurencyjności spółki poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów
obwodów drukowanych układów scalonych”
PROJEKT PLANOWANY DO REALIZACJI W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020:
INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, DZIAŁANIE II.3: ZWIĘKSZENIE
KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.
I. Informacje ogólne
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473 z późniejszymi
zmianami).
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanych urządzeń w postaci:
- trawiarka alkaiczna (1 szt.),
- striperka do cyny (1 szt.),
- striperka do resistu ( 1 szt.),
- wywoływarka do resistu (1 szt.).
Kod CPV:
42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania
31712300-3 - Obwody drukowane
2. Względem przedmiotu zamówienia oczekuje się spełnienia co najmniej wyszczególnionych
parametrów technicznych:
Trawiarka alkaiczna:
 max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm;
 max. grubość miedzi – min. 70 µm (lub więcej);
 max. grubość laminatu – min. 2,0 mm (lub więcej);
 automatyczny system dozowania medium trawiącego na zasadzie stałego pomiaru gęstości
oraz utrzymanie stałego pH tego medium;
 komora trawiąca – dysze z góry i z dołu;
 możliwość trawienia paneli o odstępie między ścieżkami wynoszącym min. 0,15 mm;
 regulowana prędkość posuwu.
Striperka do cyny:
 max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm;
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min. grubość paneli/płytek - 0,5 mm;
max. grubość paneli/płytek – min. 3,2 mm;
liczba komór stripujących – min. 2 (jednak do usuwania powłoki cyny, druga do usuwania
powłoki międzymetalicznej).

Striperka do resistu:
 max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm;
 system do usuwania rezistu z roztworu stripującego;
 min. grubość paneli/płytek - 0,5 mm;
 max. grubość paneli/płytek – min. 3,2 mm;
 regulowana prędkość posuwu.
Wywoływarka do resistu:
 max. format obsługiwanych paneli/płytek: min. 500 x min. 600 mm;
 min. grubość paneli/płytek - 0,5 mm;
 max. grubość paneli/płytek – min. 3,2 mm;
 automatyczny system dozowania roztworu wywołującego;
 liczba komór stripujących – min. 1;
 regulowana prędkość posuwu.
3. Względem przedmiotu zamówienia wymagane jest jego zainstalowanie i bezawaryjne
uruchomienie.
4. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2017 r.
III. Kryteria oceny oferty z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji
za spełnienie danego kryterium oceny oferty
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.
Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże
kryterium w procesie oceny/wyboru.
Lp.
1

Kryterium
Cena

Punktacja
i waga
Punktacja:
od 0 do 100
pkt.
Waga:
100%

Sposób przyznawania punktacji/oceny
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska
największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu
stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny
badanej
oferty.
Ilość
punktów
przyznawanych
poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia
otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bof) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej,
wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki
według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:100.
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Zaleca się przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:
Lp

Przedmiot zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

1
2
3
4
Razem

trawiarka alkaiczna
striperka do cyny
striperka do resistu
wywoływarka do resistu
n/d

szt.
szt.
szt.
szt.
n/d

1
1
1
1
n/d

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT
(%)

n/d

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2017 r. do godz. 16.00.
2. Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:
„UNIDRUK” SPÓŁKA JAWNA JACEK STENCEL, PAWEŁ STENCEL, ul. Boruty 5A, 95-100
Zgierz
3. Oferty składane listownie lub osobiście prosimy
z adnotacją „Otworzyć 06.07.2017 r. po godz. 16.00”.

umieścić

w

zaklejonej

kopercie

4. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Katarzyna Stencel, tel. 603 800 812, e-mail:
kasia@unidruk.pl
V. Zakres wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym 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 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
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

d. 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.
VI. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia
1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

przedmiotu

zamówienia,

b. uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
c.

okoliczności siły wyższej,

d. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
e. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany
zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do
których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
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f.

ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do
obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie
brutto, kwota netto pozostanie stalą.

2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego
terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie
można było przewidzieć.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferty na urządzenia nowe nie będą rozpatrywane.
2. Oferowane urządzenia używane muszą być w pełni sprawne oraz muszą posiadać wszelkie
cechy i funkcjonalności gwarantujące spełnienie parametrów technicznych.
3. Na sprzedającym przedmiot zamówienia spoczywa obowiązek wystawienia deklaracji
określającej pochodzenie ww. środków trwałych, w której określony zostanie zbywca środków
trwałych, miejsce i data ich zakupu.
4. Zaznacza się, iż przedmiotem oferty nie mogą być urządzenia, których zakup został
współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych. Stąd też wymaga się, aby
sprzedający oświadczył, że w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia, urządzenia nie były
współfinansowane ze środków unijnych, ani z krajowych środków pomocy publicznej lub
pomocy de minimis. Niniejsze oświadczenie będą musieli złożyć również ewentualni pozostali
wcześniejsi właściciele środków trwałych. Zorganizowanie ww. oświadczeń spoczywać będzie
na sprzedającym.
5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane.
6. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym oferenta lub co najmniej opatrzona jego
pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów
rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
7. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty.
8. W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania
ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
9. Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
10. Należy składać oferty na całość przedmiotu zamówienia – składanie ofert częściowych
względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne. W przypadku ofert o szerszym
zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w
wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane
zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.
11. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji
Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w
formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od
zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie
uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego
złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
12. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy
Zamawiającym, a Oferentem.
13. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia
kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia
zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują
żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
14. Wymaganym jest wskazanie okresu ważności oferty nie krótszego niż 30 dni od daty
ostatecznego terminu składania ofert.
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15. Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem
informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty)
jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących u Zamawiającego, tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
17. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i
zasadach.
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