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Prudnik, 28.07.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/2017 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Szwedo Group s.c. Leszek Szwedo, Elżbieta Poźniak 

Ul. Meblarska 3 

48-200 Prudnik 

 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 
Leszek Szwedo - współwłaściciel nr. tel. 601 078 288  

e-mail: szwedo@szwedogroup.eu  

 

2. INFORMACJĘ OGÓLNE: 

W związku z realizacją projektu pod tytułem „Przebudowa hali oraz zakup maszyn i urządzeń 
w celu wprowadzenia do produkcji innowacyjnych pigmentów do makijażu permanentnego 
oraz dysz do podawania pigmentu”. W ramach I naboru do poddziałania 2.1.3 Nowe 
produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020. Zwracamy się z 
prośbą o przedstawienie oferty na określony przedmiot zamówienia. 
 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
System rozlewający i zamykający do małych opakowań mniejszych lub równych 1 ml. 
Dokładność nalewania mniejsza lub równa 1% przy objętościach mniejszych niż 1 ml. 
Przystosowany do pracy na tworzywach transparentnych PCV o grubości 0,1 mm, 0,15 mm 
oraz 0,2 mm. Zakres dozowania od 0,3 ml do 3,5 ml. Zasilanie 230 V.  
……………………………………………………………………. 
 
POZOSTAŁE WYMAGANIA: 
Gwarancja minimum 12 miesięcy, 
Serwis zdalny 24h, w pozostałych przypadkach do 5 dni roboczych, z pominięciem dni 
wolnych od pracy. 
…………………………………………………………………. 
 
ZAKRES DOSTAWY: 

1. Przedmiot zamówienia 
2. Szkolenie z obsługi 
3. Przeprowadzenie prób rozruchowych 
4. Uruchomienie i kalibracja urządzenia 
5. Dokumentacja techniczno – ruchowa 
6. Dokumentacja związana z oprogramowaniem 
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4. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert. 
 

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 31.01.2018 r. z dostawą pod adres: 48-
200 Prudnik, ul. Meblarska 3 
 

6. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 
1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 

wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań  

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych 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, 

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. 

2.  W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt. 1, 

Zamawiający wymaga oświadczenia o nie podleganiu z wykluczenia z postępowania – Załącznik 

nr 2 do zapytania. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

Oferta zostanie dopuszczona do postępowania jeżeli oferent: 

- nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (wypełnić załącznik nr 2) 

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia;  

-  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Ocena zostanie przeprowadzona na zasadzie: spełnia/ nie spełnia na podstawie podpisanej oferty, w 

której zawarto  oświadczenia oraz dokumenty wskazane powyżej. 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Termin składania ofert do dnia 18.09.2017 r. do godziny 23:59 
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Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu 

oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do 16.00 

Miejsce składania ofert: 

Siedziba firmy: Szwedo Group s.c., ul. Meblarska 3, 48-200 Prudnik 

adres e-mail: szwedo@szwedogroup.eu  

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień. 

9. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie 

przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe 

(alternatywne) spowoduje jej odrzucenie. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z KRS. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający jego 

identyfikację (pieczątka imienna lub czytelnie). 

4. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie 

wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie 

zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji przedmiotu 

zapytania. 

5. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik 

postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

11.  OCENA OFERT 

Oferty oceniane będą dwuetapowo: 

W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty – kompletność, zgodność z 

wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za niepoprawne zostaną 

odrzucone i nie będą podlegały dalsze ocenie. 

W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu 

spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria.  

Parametry techniczne, funkcjonalność, jakość oceniane będą w skali od 1 do 5, gdzie ocena 5 to 

maksymalna ocena jaka może zostać przyznana. 
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Kryterium Waga punktowa Sposób oceny kryterium 

Parametry techniczne, 
funkcjonalność, jakość  

50% Ocena badana/Ocena 
najwyższa*100 pkt * 0,5 

Cena netto 40% Cena najniższa/cena oferenta 
*100 pkt * 0,4 

Okres gwarancji [mies.] 10% Okres badany/Najdłuższy okres 
* 100 pkt *0,1  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 

która uzyska największą punktową ocenę z wszystkich wyżej wymienionych kryteriów. 

Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej liczby 

punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną. 

W przypadku gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy, 

Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, złożonych ofert. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub 

pisemną. 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym 

momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek 

roszczenia względem zamawiającego. 

13. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:  

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających. 

14. ZMIANA UMOWY:  

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr  1 – Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 

 

 


