ZAPYTANIE OFERTOWE NR RXSP/04/2017

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta.
Romex Sp. z o.o., ul. Mieszka I 13,
75-124 Koszalin
Tel. 94 347 37 90;
Fax. 94 347 37 92
e-mail: romex@romex.pl;
adres strony internetowej: www.romex.pl/pl

Osoby odpowiedzialne za bezpośrednie kontakty z wykonawcami:
Pan Aleksander Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: alex@romex.pl
Pan Andrzej Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: andrzej@romex.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa walcy mechanicznych czterowalcowych do blach
Szczegółowe wymogi dotyczące parametrów technicznych sprzętu:
1. Długość użyteczna walcy: min. 6050 mm
2. Minimalny promień gięcia: - R200 mm dla stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 = 3,0 mm
na 6000 mm
3. Minimalna średnica walcowania na całej długości walcy: fi 1000.
Maszyna wyposażona w:
1. Cztery walce napędzane

2. Prowadzenie walcy dolnych – liniowe (nie planetarne)
3. Walce dolne podparte w min. 3 punktach każde
4. Walce hartowane oraz szlifowane
5. Amortyzator walca dociskowego (dolnego) umożliwiający dociskanie i walcowanie
wzdłużnych spoin
6. Dwuosiowy suport górny
7. Podpora boczna
8. Sterowanie CNC maszyny :
a. Kolorowy display do maszyny
b. Zapewniające automatyczną kontrolę i sterowanie wszystkich możliwych osi
maszyny (ruchy liniowe i obrotowe) – tj. kontrola 13 osi CNC
c. Menu w języku polskim
d. Możliwość programowania kształtów poligonalnych (tj. złożonych z wielu
promieni)
e. Możliwość podłączenia do sieci LAN w zakładzie produkcyjnym +
oprogramowanie do biura konstrukcyjnego jeśli takie jest wymagane by
przesłać pliki do maszyny
9. Możliwość walcowania stożków
10. Layout maszyny
Gwarancja: min. 12 miesięcy
Czas reakcji serwisu: min. 24h od zgłoszenia
Warunki dostawy i szkolenie:
a. Wstępny odbiór w fabryce producenta
b. Uruchomienie i odbiór techniczny w fabryce w Koszalinie
c. Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji prewencyjnej maszyny

Nazwa kodu CPV:
- 43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany
- 43312500-8 Walce Mechaniczne
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Kryteriami oceny ofert są:
- Cena* - waga kryterium 95 %;
- Gwarancja** – waga kryterium 5 %.
* - Cena oferty – winna uwzględniać:
- szkolenie personelu z obsługi i konserwacji prewencyjnej maszyny;
- uruchomienie i odbiór techniczny w fabryce w Koszalinie;
- layout maszyny.
- transport urządzenia do siedziby Zamawiającego
Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy.
** - Okres gwarancji walcy - Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 60
miesięcy, do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty okres 60 miesięcy, czyli
maksymalny zgodny z żądanym i możliwościami Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który
zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona, jako
nieodpowiadająca treści SIWZ.
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za
każde kryterium - z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku - w następujący sposób:
KRYTERIUM NR 1 – Cena:

najniższa oferowana cena
------------------------------- x 100 pkt. x 95 %
cena danego wykonawcy
KRYTERIUM NR 2 – Okres gwarancji walcy
okres danego wykonawcy
---------------------------------------- x 100 pkt x 5%
najdłuższy zaoferowany okres
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w
kryterium 1 i 2).
6 . Termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia
11.12.2017r. do godziny 15:00
Forma składania oferty:
- w siedzibie zamawiającego ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin,
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: romex@romex.pl
7. Termin realizacji umowy.
Maksymalny termin realizacji dostawy – 18 tygodni, liczonych od dnia zawarcia umowy
Realizacja dostawy rozumiana jako podpisanie przez strony bezusterkowego protokołu
końcowego na dostarczony sprzęt.
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Podmioty powiązane z Zamawiającym zostaną wykluczone z postępowania, w szczególności
rozumiane poprzez:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;

4. pozostawanie 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.
Na potwierdzenie ww. okoliczności wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
2.1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów

programowych

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2.2. zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2.3. zmiany terminu płatności;
2.4. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu dostawy);
3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w
przypadkach i okolicznościach:
1) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku:
a) opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
b) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz
samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli
dotyczy).
Wraz z ofertą należy złożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 1 do
zapytania ofertowego,
- specyfikacje techniczną na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem
przedmiotu zamówienia.
12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w ramach zamówienia.
13. Ofertę odrzuca się, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
14. Informacja o unieważnieniu postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres nie później niż do dnia 11.12.2017r.
godz. 15.00 ;
lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: romex@romex.pl do dnia
11.12.2017r. godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 15 : 30 w siedzibie Zamawiającego.

