P.P.H.U. „LUKAN” EXPORT-IMPORT ANNA KLIMEK
95-200 Pabianice, Jadwinin 42
www.lukan-bluzki.pl
NIP 731-103-22-82
REGON 470873221

ZAPYTANIE OFERTOWE
Jadwinin, dnia 14.06.2012 r.

Nazwa Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Lukan” EXPORTIMPORT Anna Klimek
REGON:
470873221
NIP:

731-103-22-82

Miejscowość

Jadwinin

Adres:
95-200 Pabianice; Jadwinin 42
Godziny urzędowania: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Osoba do kontaktu: Andrzej Klimek tel. 607 634 188
Kamila Wejdner tel. 508 079 441
TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "LUKAN" poprzez zakup maszyn i urządzeń" – ZAKUP
FILTRA DO WODY – 1 SZT.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ RPO WŁ:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6 Rozwój mikro-i małych przedsiębiorstw
PROJEKT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w wysokości 137334,96 zł. oraz Budżetu Państwa w wysokości 91556,64 zł.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest „Zakup maszyn i urządzeń – filtr do wody – 1 szt.” - 38.00.00.00-5 Sprzęt
laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wraz z rozładunkiem, montażem,
jak również przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu.
Beneficjent planuje zakup urządzenia o parametrach nie gorszych niż:
Produkcja wody zdemineralizowanej, pozostawiając szczątkową ilość prostych soli w wodzie doczyszczonej ( do 5
ppm ) co zapobiega niszczeniu elementów grzewczych prasowalnic i żelazek, w przeciwieństwie do wody
destylowanej.
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Stacja musi współpracować ze zbiornikiem hydroforowym do wody doczyszczonej.
- Wydajność nominalna stacji – 100 l/d
 Zbiornik 50 l.


Zasilanie elektryczne – brak.

Wymagana gwarancja – 12 miesięcy
lub równoważne.

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
– zrealizowanie dostawy - rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.; zakończenie – 03.09.2012r.
3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓTYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.
W odniesieniu do Dostawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie następującego kryterium:
KRYTERIUM CENA = 100 %
ZAMAWIAJĄCY PRZY OBLICZANIU TEGO KRYTERIUM BĘDZIE BRAŁ POD UWAGĘ CAŁKOWITĄ CENĘ BRUTTO ZA
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. OFERTA Z CENĄ NAJNIŻSZĄ OTRZYMA 100 PKT.

PRZEMNOŻONYCH PRZEZ WAGĘ KRYTERIUM I ZOSTANIE PRZYJĘTA JAKO PODSTAWA DO BADANIA
POZOSTAŁYCH OFERT.

PUNKTACJA CENY KOLEJNYCH OFERT ODBĘDZIE SIĘ WG WZORU:
Najniższa cena oferty
KRYTERIUM CENA =
------------------------------ X 100 PKT X 100 %
CENA BADANEJ OFERTY

W przypadku gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie dostawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
DOSTAWCY SKŁADAJĄC OFERTY DODATKOWE NIE MOGĄ ZAOFEROWAĆ CEN WYŻSZYCH NIŻ ZAOFEROWANE W
ZŁOŻONYCH OFERTACH.

ZAMAWIAJĄCY UDZIELI ZAMÓWIENIA OFERENTOWI, KTÓREGO OFERTA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM
OKREŚLONYM W NINIEJSZYM ZAPYTANIU I ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA W OPARCIU O
PODANE KRYTERIUM WYBORU.

4. MIEJSCE I TERMIN SKAŁADANIA OFERT.
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Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, PPHU LUKAN; Jadwinin 42 w terminie do dnia 28.06.2012
roku, godz. 11 .00
Otwarcie ofert nastąpi w PPHU LUKAN; Jadwinin 42 dnia 28.06.2012 roku, godz. 12 .00
UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności
lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie,
dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, przez które
Zamawiający rozumie:
- przynajmniej jednorazową dostawę maszyn o tym samym przeznaczeniu o wartości nie mniejszej niż
wartość oferty brutto oraz przedstawią dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że dostawy te zostały
wykonane należycie.
3)
przedstawią w ofercie specyfikację parametrów proponowanego urządzenia w sposób ściśle
odpowiadający specyfikacji zawartej w pkt 1 zapytania ofertowego, przy czym specyfikacja w
ofercie musi zawierać minimum elementy przedstawione w pkt. 1 zapytania ofertowego.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w zapytaniu ofertowym) dołączonych do
oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
1). Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawca składa
oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
2). Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierających: - realizację dostaw maszyn – zgodnie z zapisem w
pkt. 1, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu Dostawca zobowiązany jest
dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone
(referencje).
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek
może być spełniony łącznie przez podmioty występujące wspólnie.
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) specyfikacja parametrów proponowanego urządzenia w sposób ściśle odpowiadający
specyfikacji zawartej w pkt 1 zapytania ofertowego, przy czym specyfikacja w ofercie musi zawierać
minimum elementy przedstawione w pkt. 1 zapytania ofertowego.
Zamawiający nie narzuca producenta urządzenia wykorzystanego w realizacji zamówienia. Występujące w
opisie zamówienia dane należy traktować jako wytyczne określające wymagane parametry i poziom
techniczny wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby zastosowane materiały
posiadały certyfikat zgodności z polskimi normami.
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia :
- fakturowanie jednorazowo po dokonaniu dostawy i protokolarnym odebraniu przez
Zamawiającego , zgodnie z harmonogramem instytucji współfinansującej projekt i nie
wcześniej niż 20.08.2012r.
- Termin realizacji faktury 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego, przed upływem terminu składania
ofert. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe przekazane będzie niezwłocznie tym Dostawcom,
którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz podane zostanie do publicznej wiadomości. Jeżeli w
wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub
wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający odpowiednio przedłuży termin składania ofert.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia jeżeli:
- nie została złożona żadna oferta,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Wnioskodawca/Beneficjent może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- Wnioskodawca/Beneficjent stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
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załącznik nr 1
PIECZĘĆ WYKONAWCY
OFERTA WYKONAWCY
ZAMAWIAJĄCY …..

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Zakup maszyn i urządzeń – filtr do wody – 1 szt.”
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w
zapytaniu ofertowym za cenę:
Cena netto:

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN

VAT:

___.___ ,__

PLN (stawka _ _ %)

słownie złotych netto/ brutto
..................................................................................................
1. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminach:
- rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy.; zakończenie – 03.09.2012r.
2) na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji 12 miesięcy;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń,
4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówienia podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części
zamówienia:
a).................
b).................
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c).................
8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
9) Oferta została złożona na …………………….. stronach
10) Do oferty dołączono następujące dokumenty :
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,
……………………………………………………………….,

umowy

Nazwa i adres WYKONAWCY :
...............................................................................................................................
..................................................................................................................
NIP .......................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................
..................
Strona internetowa Wykonawcy :
.......................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
............................................................................................................................
nr telefonu: 0 (**)
Numer faksu:
e-mail

0 (**)
................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2012r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki
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załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
POSTĘPOWANIU

WYKONAWCY

O

SPEŁNIENIU

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

ZAMAWIAJĄCY ………..
OŚWIADCZENIE*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup maszyn i urządzeń – filtr
do wody – 1 szt” , że moja firma:
posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia

.........., dn. ..............

……………………………………….
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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Załącznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa sprzedaży nr …………../2012
zawarta w dniu ………………….. 2012 roku w pomiędzy:
…………………………………………..,

z

siedzibą:

…………………………..,

wpisaną

do

…………………………. pod numerem ………., zarejestrowaną pod numerem Regon: ………, zwaną dalej
Sprzedawcą
reprezentowaną przez :
………………………………..

a,
Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „Lukan” EXPORTIMPORT Anna Klimek, z siedzibą 95-200 Pabianice, Jadwinin 42 , zarejestrowanym pod numerem

Regon 470873221 , zwanym Kupującym, którą reprezentuje:
Anna Klimek – właściciel.
o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy
1. SPRZEDAWCA sprzedaje a KUPUJĄCY nabywa urządzenie, którego szczegółowy opis techniczny
zawiera zapytanie ofertowe i oferta Sprzedawcy, będąca załącznikiem do niniejszej umowy:
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a. Filtr do wody ………………………………….., maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji ….. szt. 1

2. Wykonanie niniejszej umowy obejmuje:
a. dostawę do zakładu Kupującego ( na terenie R.P.) wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do
zainstalowania i uruchomienia maszyny
b. 1 egz. dokumentacji technicznej do urządzenia - instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca
fabryczny katalog części zamiennych
c. deklarację zgodności urządzenia z normami;
d. Sprzedawca zapewni ….. mechaników do rozstawienia maszyny w miejscu wskazanym przez
Kupującego. Czas rozstawienia i uruchomienia maszyny wynosi …………. od momentu
kompletacji zamówionego urządzenia.
e. Sprzedawca zapewni szkolenie dla operatorów wskazanych przez Kupującego.
f. Koszty dojazdu i pobytu mechaników w trakcie rozstawiania i instalacji maszyny pokrywa
Sprzedawca w zakresie czasu omówionym powyżej.
3. Po stronie Kupującego występują następujące czynności:
a. Kupujący zapewni przygotowanie i doprowadzanie instalacji wodociągowej i elektrycznej
umożliwiającej podłączenie maszyny.
§2
Cena. Klauzula Walutowa
1. Cenę

sprzedaży

Towaru

określonego

w

par.

1

strony

ustalają

na

………………………………………………………………………….zł. plus 23 % podatku VAT
(słownie netto: …………………………………………………………………………)
2. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty za przedmiot umowy po spisaniu protokołu dostawy, w
kwocie określonej w niniejszej umowie na podstawie wystawionej faktury VAT nie wcześniej niż
20.08.2012r.; w terminie 30 dni;

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Strona 9 z 12

P.P.H.U. „LUKAN” EXPORT-IMPORT ANNA KLIMEK
95-200 Pabianice, Jadwinin 42
www.lukan-bluzki.pl
NIP 731-103-22-82
REGON 470873221

3. W przypadku opóźnień w realizacji płatności, o których mowa w punkcie 2 niniejszego paragrafu
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych od przeterminowanych zobowiązań.
4. Strony zgodnie postanawiają, że dzień zapłaty to dzień wpływu środków na konto bankowe
Sprzedającego.
§3
Termin wykonania umowy
1. Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Kupującego na terytorium
R.P (……………………..), w terminie do …03.09.2012.. roku
§4
Nienależyte wykonanie umowy – kary umowne
1. W wypadku opóźnienia w dostawie z winy Sprzedawcy ponad 3 dni robocze ponad te określone w
umowie, Sprzedawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości
0,1 % wartości netto przedmiotu umowy, za każdy dzień roboczy zwłoki w dostawie.
2. Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 0,05%
wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień roboczy zwłoki w jego odbiorze wynikłej z winy
Kupującego.
§5
Gwarancja sprzedawcy
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy określony w paragrafie 1 niniejszej
umowy na okres 12-stu miesięcy. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostaną odrębnym
dokumentem.
2. Podczas okresu gwarancji, w przypadku awarii przedmiotu umowy, czas reakcji (przybycie ekipy
remontowej - zdiagnozowanie usterki) wyniesie maksymalnie 48 godzin od pisemnego powiadomienia
przez Kupującego (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty)
3. Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich awarii oraz wad podczas okresu
gwarancyjnego jeśli nie wynikają one z wadliwej obsługi przedmiotu umowy.
4. Sprzedawca dostarczy nieodpłatnie części niezbędne do napraw gwarancyjnych na swój koszt.
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§7
Dane stron
1. Strony zgodnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.
NIP Kupującego: …………………
NIP Sprzedawcy: ………………..
2. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur bez jego podpisu.
3. Numer rachunku Sprzedawcy: …………………………………………………

§8
Zastrzeżenie prawa własności
1. Strony zgodnie postanawiają, że własność maszyny będącej przedmiotem niniejszej umowy, określonym
w paragrafie 1 niniejszej umowy przejdzie na Kupującego z chwilą dokonania całkowitej zapłaty ceny
Towaru, na zasadach określonych w paragrafie 2 niniejszej umowy.
2. W przypadku braku całkowitej zapłaty w terminach określonych paragrafie 2, Kupujący jest
zobowiązany wydać maszynę na pierwsze wezwanie Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący
zostanie obciążony kosztami transportu do siedziby Sprzedającego a także kosztami użytkowania
maszyny zgodnie ze stawkami dzierżawy, obowiązującymi na rynku.

§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, iż umowa ma charakter poufny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
rzeczowo Sądowi według właściwości miejscowej dla strony pozywającej.
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5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

………………………..
Sprzedawca

.......................................
Kupujący
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