Chełmno, dnia 3 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Techmat/2018/09/03/FAM
W związku z realizacją projektu pn. „Recykling odpadów poprodukcyjnych ze stopów
aluminium w oparciu o technologię odlewania ciągłego.” w ramach I konkursu
Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie
materiałowe” – TECHMATSTRATEG współfinansowanego ze środków krajowych.
zapraszamy do składania ofert na zakup stopów aluminium
termin składania ofert: 11 września 2018 r. godz. 23:59

1. Nazwa i adres Zamawiającego
FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o.
ul. Polna 8, 86-200 Chełmno
NIP: 5252375707
tel.: +48 56 69 29 219 e-mail.: zarzad@fam-to.pl
2. Określenie trybu zamówienia
1) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami
konkurencyjności, jawności, przejrzystości w ramach przedmiotowego projektu. Do
niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych.
2) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie firmowej Zamawiającego (https://famto.pl/pl/home/), w siedzibie firmy oraz rozesłane drogą elektroniczną do trzech
potencjalnych Wykonawców.
3) Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany
w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami
oceny.
4) Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w
wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami
oceny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Miejsce i sposób składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.09.2018 r. do godziny 23:59 osobiście
w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową na adres Zamawiającego lub drogą
elektroniczną na adres wskazany w pkt. 1

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5) Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty.
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru
(ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7) Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych
lub upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
8) Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.
9) Na ofercie należy podać cenę netto oraz brutto.
10) W przypadku ofert podanych w walucie innej niż polski złoty, wartość oferty zostanie
przeliczona przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP,
obowiązującego w dniu sporządzania protokołu wyboru oferty.
11) Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy
oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo
do działania w imieniu Oferenta.
12) Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania
Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Oferentów.
13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14) Oferta pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia.
15) Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu
na wskazany w punkcie 1 adres mailowy.
16) Oferty niekompletne, oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
17) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

18) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego
zapytania ofertowego.
4. Kontakt
•

Oferent w trakcie trwania postępowania ofertowego może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający odpowie
niezwłocznie na zadane pytania, mające na celu uszczegółowienie zapytania
ofertowego.

•

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania ofertowego jest:
Maciej Mańkowski
Tel. 605 433 883
m.mankowski@fam-to.pl

5. Rodzaj zamówienia
Dostawy
6. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących stopów aluminium:
•

Stop aluminium 46000 – 8 176 kg
- odlewniczy stopy aluminium o składzie chemicznym zgodnym z normą PN-EN
1676 lub normami równoważnymi

•

Stop aluminium 44300 – 3 698 kg
- odlewniczy stopy aluminium o składzie chemicznym zgodnym z normą PN-EN
1676 lub normami równoważnymi

Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
14620000-3 Stopy

7. Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy): max 90 dni od dnia
przekazania 100% płatności na rzecz Dostawcy/Wykonawcy.
8. Warunki udziału w postępowaniu
8.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający łącznie wszystkie następujące
warunki: 1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie – weryfikacja na podstawie oświadczenia
stanowiącego integralną część oferty. 3) Brak powiązań z Zamawiającym – weryfikacja na
podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
8.2 Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy
posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające poprawną realizację zamówienia –
weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
8.3 Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy
posiadają potencjał techniczny umożliwiający poprawną realizację zamówienia –
weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.
8.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy
posiadają zasoby kadrowe umożliwiające poprawną realizację zamówienia – weryfikacja na
podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty. 8.5 Sytuacja ekonomiczna i
finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy/Wykonawcy, którzy
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia
– weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część oferty.

9. Warunki zmiany treści zapytania ofertowego i umowy z Wykonawcą
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą miały wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą

za obopólnym porozumieniem Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których
zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
3.1 Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących
przypadkach wystąpienia:

▪ siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron umowy termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego oraz czas
niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac;
▪ stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) –
termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego oraz czas
niezbędny na usunięcie jego ewentualnych skutków uniemożliwiających wznowienie prac.
▪ innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada
Wykonawca, w tym będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze,
opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia
realizacji zamówienia itp. - wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających
wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca - termin realizacji umowy zostanie
wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.
▪ konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla
wykonania przedmiotu Umowy – termin realizacji zamówienia zostanie wstrzymany na czas
zakończenia niezbędnych zakupów;
▪ konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji
Pośredniczącej - termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający
okresowi od złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego ustępu, do
czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę
zawierającego między innymi:
4.1 opisu propozycji zmiany,
4.2 uzasadnienia zmiany,
4.3 opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy:
- nastąpi zmiana stawki podatku VAT,
- w wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność
wprowadzenie zmian w zakresie przedmiotu zamówienia.
6.

W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia

realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt
ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu

Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.
10. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia:
- zał. 1 formularz oferty,
- zał. 2 zbiór oświadczeń,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych).
11. Inne postanowienia zapytania ofertowego
•

Jeżeli podmiot, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

•

W przypadku niewpłynięcia żadnej oferty na przedmiot zamówienia lub wpłynięcia tylko
ofert

podlegających

odrzuceniu,

lub

w

sytuacji

gdy

wszyscy

potencjalni

Dostawcy/Wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania, lub nie spełnią warunków
udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona wyboru dowolnego Wykonawcy przedmiotu
zamówienia (z wolnej ręki), spełniającego wszystkie kryteria i warunki określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
•

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn na
każdym etapie postępowania, w tym na etapie zakończenia postępowania bez dokonania
wyboru Wykonawcy oraz do unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

•

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą.

12. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryteria dopuszczające:
− złożenie oferty w terminie,
− przygotowanie oferty zgodnie z określonymi wymaganiami,
− przedstawienie wszystkich wymaganych załączników do zapytania ofertowego,
− zakres funkcjonalności oferowanych stopów jest zgodny z określonymi wymogami.
Niespełnienie choćby jednego powyższego kryterium spowoduje odrzucenie oferty – nie będzie
podlegała dalszej ocenie.

Kryteria punktowe:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące elementy:
▪ cena zamówienia netto (C): 100%
Wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w PLN.
Zastosowane kryteria do oceny punktowej ofert:
A. cena zamówienia netto (max 100 pkt.)

C min
C=

x 100 pkt.
C wskazana na ofercie badanej

Liczba punktów (C) dla badanej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
C min – najniższa cena zamówienia netto wśród ocenianych ofert
Wartość netto oferty - cena podana jako łączny koszt netto dostawy i uruchomienia
przedmiotu zapytania ofertowego.
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg powyższego wzoru zostanie
uznana za najkorzystniejszą.
Wybór Zamawiającego jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu oraz zażaleniu.
13. Wykluczenia
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności
związane

z

przygotowaniem

i

przeprowadzaniem

procedury

wyboru

Wykonawcy,

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji
z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047);

•

byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usług, w szczególności pozostającym
w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo
w organach dostawcy towaru lub usługi;

•

byciu podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego
w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014;

•

byciu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z poźń. zm.)
14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedmiotu zamówienia
1. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający przekaże każdemu Oferentowi, który
złożył ofertę. podpisania umowy.
2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie
i miejscu podpisania umowy.
3. Umowa zostanie podpisana w terminie do 60 dni od zakończenia postępowania ofertowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

-----------------------------------(Pieczątka i podpis Zamawiającego)

