Dotyczy projektu „Opracowanie sensorycznego ekologicznego systemu ogrzewania budynku, zasilanego agregatem
cieplnym typu ASHP” realizowanego w ramach umowy UDA-RPPD.01.02.01-20-0095/17-00 z dnia 31.07.2018 r.
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT
na

Dostawę termicznie izolowanej komory wraz z opomiarowaniem
1. Przedmiot zapytania.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa termicznie izolowanej komory wraz z opomiarowaniem.
Szczegółowy opis parametrów technicznych poszczególnych komponentów zestawów określono w
załączniku Załącznik 1.

2. Data ogłoszenia zapytania ofertowego.
09 stycznia 2019 r.

3. Dane dotyczące Zamawiającego:

Parta sp. z o.o.
Ul. Warszawska 74
16-070 Choroszcz
NIP: 966-21-00-745
4. Opis przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr1 do ogłoszenia.

5. Kryteria oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
•

Cena ( C )– maksymalna ilość punktów do uzyskania: 69.

•

Czas dostawy ( Td ) – maksymalna ilość punktów do uzyskania: 15.

•

Okres gwarancji ( Tg ) - maksymalna ilość punktów do uzyskania 16.

Maksymalna suma punktów do uzyskania za oba kryteria ( O ): 100
Punktacja końcowa oferty: O = C + Td +Tg Zamówienie zostanie powierzone oferentowi, którego
oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Kryterium cena :
1

C = ( Cmin/Cof) x 69,

gdzie: Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena porównywanej oferty.
Kryterium czas dostawy:
Za każdy deklarowany tydzień dostawy krótszy niż 8 tygodni +3 punkty. Za termin dostawy
7tygodni - 3 punkty, 6 tygodni - 6 punktów, 5tygodni - 9 punktów, 4tygodnie - 12 punktów, 3
tygodnie - 15 punktów. Maksymalnie 15 punktów.
Kryterium okres gwarancji:
Za każdy rok gwarancji dłuższy niż 1 rok +4 punkty. Za okres gwarancji 2lata - 4 punkty, 3lata - 8
punktów, 4 lata- 12 punktów, 5lat-16 punktów. Maksymalnie 16 punktów

7. Termin oraz sposób składania ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia: 24 stycznia 2019 r. do godz. 15:30.
Przygotowanie oferty:
1) Oferent może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4) Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik Nr 2 ).
5) Oferta może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
projekty@parta.pl (skany dokumentów z podpisem). W przypadku przekazania
oferty pocztą elektroniczną oryginał w wersji papierowej musi dotrzeć pod adres ul.
Warszawska 74, 16-070 Choroszcz w terminie do dnia 24 stycznia 2019 r. do godz.
15:30.
6) Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

8. Dodatkowe informacje
•
•
•
•

Cena oferty uwzględniająca wszystkie koszty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Cena nie może ulec zmianie w górę przez okres ważności oferty.

9. Oświadczenia
1) W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź
kapitałowo z Zamawiającym.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą - Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź
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.
Oferent zobowiązany jest do złożenia z ofertą odpowiedniego oświadczenia.
2) Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność
gospodarczą, bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw, bądź usług
objętych niniejszym ogłoszeniem oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia, w
tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do
wykonania przedmiotu zapytania.

10. Harmonogram realizacji zamówienia.
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy z
Wykonawcą. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie
od w/w terminu rozpoczęcia realizacji umowy nie dłużej niż w terminie 8 tygodni.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminów w przypadku wystąpienia
nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych dostaw i prac realizowanych w
miejscu dostawy - po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. Dostawa zostanie potwierdzona
protokołem podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
Miejsce dostawy: ul. Warszawska 74, 16-070 Choroszcz

11. Dodatkowe warunki
Komponenty będące przedmiotem dostawy muszą być fabrycznie nowe (nie dopuszcza się dostawy
elementów używanych lub regenerowanych).
Gwarancja na wszystkie elementy nie mniej niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
Czas naprawy nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.
Dostarczona dokumentacja techniczna komponentów powinna być sporządzona w języku polskim
lub angielskim.
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12. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod
warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia
oferty, tj.:
a) terminy i warunki realizacji zamówienia;
b) terminy dostawy przedmiotu zamówienia (Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag
i zastrzeżeń co do dostarczonego przedmiotu zamówienia, w szczególności do jego parametrów
technicznych i użytkowych);
c) terminy i warunki płatności;
d) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
e) inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian
wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający
uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
f) w związku z przyjętym kryterium oceny w umowie zostaną określone kary umowne za
nieterminową realizację zamówienia wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia
oraz karą umowną wysokości 15% wartości zamówienia za odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy.

13. Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia.
Adam Kotyński
tel. 600545494
email: projekty@parta.pl
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