Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 08.03.2018
Na usługę doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt
i materiały dydaktyczne w ramach projektu „zMontuj z nami swoją karierę”

Zamawiający: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, Oddział w Łodzi ul. Wedmanowej 10, 93-228 Łódź,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Kapitałowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 0000023973, REGON: 012604823, NIP: 524-010-46-41
zaprasza
do składania ofert na doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt,
materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia w projekcie „zMontuj z nami
swoją karierę”, realizowanym w terminie 01.09.2016-30.08.2018 w ramach projektu
szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI,
Działanie XI.3. pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Zapytanie

obejmuje

doposażenie

pracowni

zawodowych

w

Zespole

Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i
pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych) w sprzęt i pomoce związane z
realizacją programu kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej w zawodach
monter mechatronik i technik mechatronik oraz dopasowanie jej do rzeczywistych potrzeb rynku.
Zakupione dobra powinny być zgodne ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez MEN
dla 190 zawodów.
Planowany jest zakup następującego wyposażenia stanowisk w pracowni:
Czujniki o napięciu zasilania 24 VDC, przewód trójżyłowy o długości min.
2 m z wtyczką przystosowaną do AS-INTERFACE COMPACT MOD.
Ilość sztuk
K45 SIEMENS, w tym:
1
2
3

Czujnik indukcyjny NO
Czujnik pojemnościowy NO
Czujnik optyczny refleksyjny NO ze zwierciadłem

10
5
10
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4
5

Czujnik optyczny odbiciowy
Czujnik ultradźwiękowy

5
5

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału
w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 2.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:
a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia,
b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
Dodatkowe warunki:
 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy gwarantują sposób
realizacji zamówienia zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, o której mowa w
art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za
niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy w całości lub części, w wysokości 1 %
wartości brutto przedmiotu umowy, wynikającej z łącznej wartości umowy licząc za
każdy dzień opóźnienia.
 Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 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:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• 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. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia z Załącznika nr
3).
Przygotowanie oferty:










Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego) w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub
czytelnym pismem ręcznym.
Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie
muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką oraz datą.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.
Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie zgodne z
załącznikiem nr 2.
Do oferty powinno być załączone wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące
powiązań osobowych lub kapitałowych zgodne z załącznikiem nr 3.
Nie dopuszcza się składania ofert w walucie obcej.

Główne kryteria oceny oferty i punktacja to:
1. Warunki kontraktowe – cena, 60 %
Oferta z najniższa ceną otrzymuje 60 punktów. Następnie według wzoru: Liczba
punktów = (Najniższa cena przedstawiona w ofertach/ Cena badanej oferty) x 60
2. Warunki kontraktowe – termin dostawy, liczony od dnia wyboru wykonawcy, 30 %
Oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzymuje 30 punktów. Następnie według
wzoru: Liczba punktów = (Najkrótszy termin dostawy przedstawiony w ofertach/ termin
przedstawiony przez badanego oferenta) x 30
Przy czym, dostawa zamówienia powinna nastąpić nie później niż do dn. 30.04.2018.
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3. Warunki kontraktowe – termin płatności, 10 %
Oferta z najdłuższym terminem płatności otrzymuje 10 punktów. Następnie według
wzoru: Liczba punktów = (Najdłuższy termin płatności w ofertach/ termin badanej oferty)
x 10

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów zgodnie
z kryterium oceny. W przypadku, jeśli dwóch lub więcej Wykonawców złoży oferty
o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do
dodatkowych negocjacji cenowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą
oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
Niewypełnienie i niepodpisanie oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia na każdym etapie od procesu wyboru ofert
bez podania przyczyny oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Z tego tytułu nie
przysługują Oferentowi żadne roszczenia wobec BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o.
Oferenci przygotowują oferty na własny koszt. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
nie obciążają żadne koszty, wydatki czy nakłady poniesione w zawiązku z przygotowaniem i
złożeniem ofert.
Oferenci ponoszą pełną odpowiedzialność wobec BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Sp. z o.o. za prawidłowość oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym podanych przez nich
danych.
Po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzający
wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi
Oferentów, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.
Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
a) drogą elektroniczną na adres: Marta.Czapska-ext@bshg.com Oferty składane drogą
elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF)
b) termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2018 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Czapska, Marta.Czapska-ext@bshg.com
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych bądź wariantowych.

Z a ł ą c z n i k i:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków zamówienia
3. Wzór oświadczenie o braku powiązań
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