Sarbice Drugie, dn. 19 maja 2017 r.

Zapytanie ofertowe – zakup ładowarki teleskopowej
Wioleta Prysak Firma Handlowo Usługowa AGRO GOLD
zaprasza do składania ofert na
zakup ładowarki teleskopowej
w związku z realizacją projektu:
„Rozwój przedsiębiorstwa Agro Gold i wprowadzenie nowych usług dzięki zakupowi
innowacyjnej ładowarki teleskopowej”
w ramach Działania 2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
I. Zamawiający:
Wioleta Prysak Firma Handlowo Usługowa AGRO GOLD
Sarbice Drugie 46A, 26-070 Łopuszno
NIP 9591683968
tel. 508 177 082
e-mail: biuro@agrogold.com.pl
Wybór dostawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania dokonane w oparciu o najbardziej
korzystną ofertę spełniającą przedstawione wymagania z zachowaniem zasad jasności,
przejrzystości i uczciwej konkurencji.
Nasza Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek
podmiotu objętego niniejszym postępowaniem w związku z jej realizacją.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia::Ładowarka teleskopowa
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Kod CPV: 43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres: Przedmiotem zamówienia
jest zakup ładowarki teleskopowej.
5. Techniczna specyfikacja maszyny:
Wymagania ładowarki teleskopowej:
- moc silnika – min. 126 KM
- udźwig nominalny – min. 3700 kg
- wysokość podnoszenia – min. 7,3 m
- wysięgnik teleskopowy zsynchronizowany 2 sekcyjny z niskim mocowaniem sworznia
przegubowego
- pompa hydrauliczna wielotłokowa o zmiennym wydatku, z regulacją zmienną do
obciążenia 150 l/min i ciśnieniu 250 bar
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- kabina operatora z klimatyzacją
- min. 12 miesięcy gwarancji
- maszyna fabrycznie nowa
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE
7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej::NIE
8. Czas trwania zamówienia oraz termin wykonania:
Termin składania ofert do dnia: 29 maja 2017 r. do godz. 16.00
Termin wykonania zamówienia do dnia: 25.06.2017 r.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzieleniu zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą spełnienie
następujących warunków:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:
a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) nie spełnia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności nie pozostaje w
stosunku 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,
3. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także
nieposiadanie zaległości wobec ZUS i US oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem
zobowiązań publiczno-prawnych.
4. Wymagane jest, aby Wykonawca przedstawił aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) niezbędne jest przestawienie w/w dokumentów
indywidualnie dla każdego z podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokumenty muszą być nie starsze niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone wyżej wykonawcy ci mogą spełnić łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków prawnych udziału w postępowaniu przez
zastosowanie kryterium spełnia / nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty
zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
Brak któregokolwiek z wymaganych załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub
niezgodnie z wymaganiami w niniejszym Zapytaniu ofertowym będzie skutkowało
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
IV Procedury
IV1. Kryteria oceny ofert

2

1. Kryteriami oceny ofert są:
a) Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena netto przedmiotu zamówienia.
Cena oferty ma uwzględniać realizację przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie
koszty bezpośrednio z nim związane.
b) Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako termin, w którym Wykonawca
zobowiązuje się do przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu (w dniach,
licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą).
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem
oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100
pkt.):
a) Cena ofertowa (C) – maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt.
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 80 pkt. Dla pozostałych
Wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 80 pkt.
b) Termin realizacji zamówienia (T) – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin, otrzyma podczas oceny 20 pkt. Z kolei
pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną wg następującego wzoru:
T = (Najkrótszy termin realizacji / Termin realizacji w rozpatrywanej ofercie) x 20 pkt.
3. W przypadku oferty wyrażonej w Euro do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs
NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty.
4. Oferta z najwyższą sumą punktów z kryterium a) i kryterium b) spełniająca wymagania
Zamawiającego zostanie wybrana do realizacji.
IV2. Forma i miejsce składania ofert:
1. Oferta powinna być sporządzona na załączniku nr 1 – „Formularzu ofertowym”.
2. Należy dołączyć całą ofertę na sprzęt.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub pełnomocnika, przy czym w tym drugim przypadku wymagane jest złożenie
stosownego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone napisem „za zgodność z oryginałem” i
podpisane przez osoby uprawnione do składania oferty.
5. Do formularza ofertowego należy załączyć:
a) aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert)
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(załącznik nr 2)
Oferty należy składać w siedzibie firmy:
Wioleta Prysak Firma Handlowo Usługowa AGRO GOLD
Sarbice Drugie 46A, 26-070 Łopuszno
Oferty należy dostarczyć do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu
dokumentów do Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV3. Tryb postępowania:
1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, zgodnie z
kryterium oceny oraz spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania o udzieleniu zamówienia.
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3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona: na stronie
internetowej
Zamawiającego
www.agrogold.com.pl
i
na
stronie
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zostanie wysłana pocztą do
podmiotów biorących udział w postępowaniu.
4. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego ofertę wybrał.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym
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