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Skierniewice 23.05.2017 r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/05/2017/1.1.1 
 W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pt. „Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1,  Firma Polski Ogród Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wyboru dostawcy/dostawców środków trwałych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu.  Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”.   

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa: Polski Ogród Sp. z o.o. Adres: 02-337 Mszczonowska 2 NIP: 836-17-18-332   
Adres korespondencyjny: Polski Ogród Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice Ul. Czerwona 20         

II. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO: Imię i nazwisko: Radosław Płotkowiak mail: r.plotkowiak@hortex.pl telefon: 516 018 574 lub Imię i nazwisko; Tadeusz Nowosielski Mail; t.nowosielski@hortex.pl Telefon; 506 003 738 
 

III. CEL ZAMÓWIENIA: Celem zamówienia jest wybór dostawcy/dostawców środków trwałych opisanych w przedmiocie zamówienia, niezbędnych do prac rozwojowych w ramach projektu pt. „Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych” 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa instalacji chłodniczej amoniakalnej zasilanej z obiegu (-10 ⁰C), moduł A, dla schładzania pomieszczenia pilotażowej linii do produkcji mieszanek owocowo-warzywnych dla Polski Ogród Sp. z o.o. zakład w Skierniewicach.   Założenia techniczne: 1. Dwie chłodnice typu Guentner, Goedhard lub Helpman/Alfa Laval, podsufitowe o łącznej mocy minimum 92 kW lub równoważne. a. Zasilanie chłodnic z jednej rozdzielni amoniaku z rurociągów amoniaku przebiegających w obrębie schładzanego pomieszczenia. Zasilanie rozdzielnicy z rurociągów przebiegających w obrysie pomieszczenia nad sufitem. Rurociągi z izolacją PU w płaszczu z blachy aluminiowej. b. Temperatura odparowania dla chłodnic (-8 ⁰C) c. Odtajanie chłodnic gorącym gazem. d. Instalacje odprowadzenia skroplin z izolacją PU w płaszczu z blachy aluminiowej i podgrzewaniem. e. Konstrukcja wsporcza pod zawieszenie chłodnic i rozdzielnicę ze stali ocynkowanej. f. Pomost z kraty typu Wema lub równoważne dla dojścia do rozdzielnicy amoniaku w obrysie schładzanego pomieszczenia. g. Wymiary schładzanego pomieszczenia; szerokość 11 m, długość 33 m, wysokość 6 m. 2. Instalacja elektryczna i sterowanie. a. Indywidualna szafa sterownicza – długość zasilania ca 50 mb. b. Sterowanie autonomiczne.  Przed złożeniem oferty wymagana jest wizyta w Zakładzie zamawiającego w celu oględzin miejsca lokalizacji linii, podczas tej wizyty zostanie też przekazany komplet załączników koniecznych do przygotowania oferty, po uprzednim podpisaniu przez oferenta klauzuli o zachowaniu poufności.  Załączniki do przekazania; 1. Zakres oferty/umowy. 2. Wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska.   
V. WYKLUCZENIA: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
Wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 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: 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
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3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. 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.  
VI. KOD CPV: 42513290-4  

VII. NAZWA KODU CPV:  
przemysłowe urządzenia chłodnicze  

VIII. POTENCJAŁ TECHNICZNY: 
 Oferent powinien dysponować dostępem do niezbędnej wiedzy technicznej i zapleczem produkcyjnym. Oferent musi przedstawić referencje z realizacji trzech zamówień o podobnym zakresie, wykonanych w ostatnich trzech latach, przed złożeniem oferty, w zakładach produkcyjnych o podobnym profilu produkcji.  

IX. NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  31.10.2017 Oczekiwany termin realizacji zamówienia: 30.09.2017 Oferty przewidujące dłuższy termin realizacji niż nieprzekraczalny termin, określony powyżej, nie będą rozpatrywane.  
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY: Umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi lub innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu, niezależnych od Zamawiającego.   

XI. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdy element wykazany w opisie przedmiotu zamówienia.  
XII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA: - wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, - wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Polski Ogród Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego, jako załącznik nr 1. 
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2. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Termin ważności oferty 90 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert. 
5. Oferta powinna zawierać: 

 wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 
 wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Polski Ogród Sp. z o.o., którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 6. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także oferty złożone bez uprzedniej wizyty w Zakładzie zamawiającego w celu oględzin miejsca lokalizacji instalacji, o której mowa w pkt. IV, nie będą rozpatrywane.  

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:   Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:   

Kryterium Waga 1. Wartość netto  70% 2. Termin dostawy  10 % 3. Gwarancja 20 %  Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:  1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  
100%70 

Co
CnKc  gdzie:  

Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia 
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie 
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”  2. Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny termin dostawy elementów będących przedmiotem oferty. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” nastąpi według podanej poniżej metodologii (przy zachowaniu w/w wagi): 
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 realizacja zadania w oczekiwanym terminie – 100 punktów, 
 realizacja zadania w pomiędzy oczekiwanym a nieprzekraczalnym terminem realizacji – 50 punktów, 
 oferty przewidujące dłuższy termin realizacji, niż nieprzekraczalny termin, określony powyżej, nie będą rozpatrywane,   Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” (Tc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  Tc= To x 10% gdzie:  
To – liczba punktów przyznanych wg w/w kryteriów 
Tc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”  3. Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji liczony w miesiącach wykazany w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” (Gc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:  

100%20 
Gn
GoGc  gdzie:  

Gn – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji przez oferentów 
Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie 
Gc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”  

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy 
przesłać e-mailem na adres: e-mail: r.plotkowiak@hortex.pl.  Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości osobistego składania ofert. 2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 9.06.2017 3. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.  

XVI. ODRZUCENIE OFERTY: Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach: 1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu; 2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 6/05/2017/1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego. 3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny. 
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XVII. INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej). 4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej: http://www.hortex.pl/o-firmie/przetargi/ oraz prześle informację do podmiotów, które złożyły oferty w ramach postepowania. 6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, których ofertę wybrano o terminie podpisania umowy. 7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ofert.  

XVIII. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1 wzór oferty 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych                 


