Szczuczyn, dnia 26 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ LINII DO PRODUKCJI MYDŁA
ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Inwalidów „SPINS”
ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn
NIP 719-000-03-36; REGON 000451168
TEL. 862735128; FAX 862725607
http://www.spins.pl

SPINS/PARP/1/2018

Szczuczyn, dn. 26.09.2018 roku

Przystępując do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Spółdzielnia Inwalidów zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie.

A. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamówienie jest współfinansowane z POPW 2014-2020 w ramach projektu 1.4. pn.
„Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie”.
2. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółdzielni SPINS poprzez wdrożenie
innowacji opartych na skutecznym wykorzystaniu wzornictwa w prowadzonej działalności.
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnej używanej linii produkcyjnej do
mydła w ramach projektu Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w
Szczuczynie.
2. Linia produkcyjna składa się minimalnie z następujących elementów:
- mieszalnik – umożliwiający mieszanie wiórów mydlanych ze składnikami dającymi
odpowiednie właściwości danemu produktowi mydlanemu (mydłu),
- peloteza rafinacyjna – uplastycznianie masy mydlanej,
- taśmociąg/transporter liniowy – przenosi automatycznie masę mydlaną bez potrzeby
transportowania ręcznego przez poszczególnych pracowników,
- peloteza dwustopniowa – uplastycznianie i odciąganie powietrza oraz umożliwia uzyskanie
dwukolorowego produktu,
- krajarka – automatyczne cięcie w kostki bez udziału pracowników,
- taśmociąg/transporter liniowy – przenosi automatycznie masę mydlaną bez potrzeby
transportowania ręcznego przez poszczególnych pracowników,
- stemplarka – umożliwia nadawanie dowolnych kształtów produkowanych mydeł (stemplarka
stykowa, wystarczy wykonać odpowiednie matryce i stemple),
- chłodziarka – schładzanie na stemplarce,
- transportery – zawracają odpad do pelotezy dwustopniowej (praca bezodpadowa).
3. Minimalna wydajność linii produkcyjnej to 900 kg na dobę.
4. Data produkcji każdego z elementów linii nie może być wcześniejszy niż 1990 rok.
5. Wszystkie maszyny sprzężone są w jedną linię produkcyjną za pomocą
taśmociągów/transporterów liniowych. Cały proces produkcji mydła odbywa się w pełni
automatycznie, wyklucza błędy ludzkie i poprawia wydajność produkcji oraz jakość
uzyskanego produktu (wysoka powtarzalność oraz wysoka jakość produktu).
6. Linia musi pozwalać na mieszanie co najmniej dwóch kolorów mydła (sprzężone w jednej linii
dwie pelotezy), co umożliwi uzyskanie dwukolorowego „mydła krawieckiego”.
7. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu oraz montaż w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu wraz ze sprzętem dokumentację niezbędną do prawidłowego
korzystania z urządzenia.
8. Oferowany sprzęt może być używany, jednak dopuszczony do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego
wyrobu, źródła znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że
Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te,

podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu
zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Kod CPV: 42000000-6
Nazwa kodu CPV: Maszyny przemysłowe
C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli te są wymagane
przepisami prawa:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) posiadania doświadczenia w realizacji podobnych zamówień:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
d) dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
e) zdolności finansowych czy ekonomicznych:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i
podpisanych: formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań – zestawienie elementów linii
produkcyjnej.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
7. Cena powinna być wyrażona w Złotych Polskich (PLN).
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści,
a kolejne strony winny zostać ponumerowane.
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w
razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod
rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
10. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle
według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania.
11. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta
– dot. zapytania ofertowego nr SPINS/PARP/1/2018”.
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
a) Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która na podstawie powyższego
kryterium otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
W zakresie kryterium finansowego – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
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gdzie:
Pco – punkty dla badanej oferty,
Cn – cena najniższa w zbiorze ofert,
Co – cena badanej oferty.
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 08 październik 2018 roku do godz. 23:59 – decyduje data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres: Spółdzielnia Inwalidów
„SPINS”, ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn.
3. Oferty składane w wersji elektronicznej powinny stanowić skany wskazanych dokumentów
opatrzonych pieczęciami i podpisami Wykonawcy oraz zostać przesłane na adres e-mail
spins.szczuczyn@wp.pl
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
G. ZAKRES WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych
załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.
H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym
zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia,
Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych
zmian umowy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub

Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i
zostanie wskazana w aneksie zmieniającym postanowienia umowy.
2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku
wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej
lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów, warunków lub zakresu
realizowanego przez Zamawiającego Projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu
wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony
Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też
Pośredniczącej.
I. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować maksymalnie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy
przez Zamawiającego z Wykonawcą.
J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. Na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę termin związania ofertą
może zostać przedłużony do 60 dni.
K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
1. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony
jest Tomasz Juszkiewicz - spins.szczuczyn@wp.pl
2. Wykonawca ma prawo zadawać pytania Zamawiającemu. Treść zapytań wraz z
odpowiedziami Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości, bez wskazywania autora
pytania.
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr SPINS/PARP/1/2018

FORMULARZ OFERTOWY

…………..............................
(pieczęć firmowa oferenta)

…............……….., dnia ……2018 r.
(miejscowość i data)

Zamawiający:
Spółdzielnia Inwalidów „SPINS”
ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn

Niniejsza oferta zostaje złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr SPINS/PARP/1/2018 na
wykonanie zadania pn. Zakup i dostawa kompletnej używanej linii produkcyjnej do mydła w ramach
projektu Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie.
MY NIŻEJ PODPISANI
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji

działając w imieniu i na rzecz
…...............................................................................................................................................................
pełna nazwa oferenta

…...............................................................................................................................................................
adres z kodem pocztowym

…...............................................................................................................................................................
telefon, email

…...............................................................................................................................................................
NIP

za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące warunki:
Cena oferty w złotych:
Cena netto:…………………………………….……….…………..……………………
Podatek VAT stawka …… %, kwota:…............................................
Cena brutto: ………………………………………..........……………………………
Cena brutto, słownie (.........................……………………………………………………………………………………………….)
(Oferenci niebędący podatnikami podatku VAT podają jedynie cenę brutto).
1. Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności zakładany zysk oraz należne podatki.
2. Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania
zamówienia.
4. Deklaruję wolę zawarcia umowy i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie
Zamawiającego, lub innym wskazanym przez niego miejscu w terminie 5 dni roboczych od dnia
wezwania mnie przez Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od
wykonania zamówienia.
5. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu
składania ofert.
6. Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej
Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr SPINS/PARP/1/2018

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu ofertowym nr SPINS/PARP/1/2018, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 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.

….........................................

…………………………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis osoby upoważnionej

