Zapytanie ofertowe nr1/EU/2018 z dnia13.03.2018r. na zakup nowego
środka trwałego:
Sprężarka powietrzna (1 sztuka)
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowych usług
w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w zakresie badań, regulacji i regeneracji zaworów
wysokociśnieniowych, nadmiarowych oraz wymienników ciepła sprzętów wysokociśnieniowych przez
PW Tomex Sp. z o.o.”, nr umowy o dofinansowanie: RPMA.03.03.00-14-8887/17-00, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3.
„Innowacje w MŚP”.
1.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomex Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 41A, 32-540 Trzebinia
Miejsce realizacji zamówienia:
Płock (woj. mazowieckie).
2.

Opis przedmiotu zamówienia

Sprężarka przewoźna na podwoziu kołowym z pełną homologacją drogową, lekka, jednoosiowa,
regulowany dyszel i oświetlenie drogowe. 3,5 m3/min – 7 bar. Obudowa odporna na korozję.
W zestawie chłodnica końcowa z separatorem wody do prac związanych z oczyszczaniem.
Maszyny tej serii mogą być wyposażone w homologowane podwozie i rejestrowane jako przyczepa
lekka o masie < 750 kg.
Kod CPV: 42123400-1 – Sprężarki powietrza
Dodatkowo:
 Oferowany środek trwały musi spełniać wszelkie wymagania polskich norm, przepisów UDT,
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i być oznaczone znakiem CE.
 Urządzenie musi podlegać gwarancji. Okres gwarancji jest przedmiotem oceny oferty w
ramach niniejszego postępowania.
 Dostawca zapewni transport wraz z rozładunkiem.
 Dostawca zapewni montaż wraz z rozruchem technologicznym urządzenia.
 Dostawca zapewni szkolenie załogi z zasad użytkowania dostawy
3.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) Spełniają wymagania techniczne oraz wymogi formalne opisane w Zapytaniu Ofertowym.
b) Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 10 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest
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jednoznaczne z tym, że Dostawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu
składania ofert.

4.

Kryteria oceny oferty i opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o dwa kryteria: cena netto oraz okres gwarancji:
1. Cena netto – waga kryterium 90%
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
An = ----------------- x 100pkt,
Cn
gdzie:
Cn – cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez oferenta,
Cmin – cena netto najniższej oferty
An – liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „cena netto”,
n – numer oferty
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona
przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Cena
netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
2. Okres gwarancji – waga kryterium 10%
Gn
Bn = ----------------- x 100pkt.
Gmax
gdzie:
Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium „Okres gwarancji”
Gn – ilość miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
Gmax – ilość miesięcy gwarancji z oferty z najdłuższą gwarancją
n – numer oferty
Przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Okres gwarancji jest liczony od daty przekazania urządzenia Zamawiającemu Protokołem odbioru.
Do wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
O= An x 90% + Bn x 10%, gdzie O – wskaźnik oceny oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
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5.

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać do 20.03.2018 roku do godz. 15:00.
Oferty można przesłać pocztą na adres
siedziby Zamawiającego tj. przy
ul. Dąbrowskiego 41A, Trzebinia (woj. Małopolskie) lub na adres e-mailowy:
bogdan.musial@pwtomex.pl lub biuro@pwtomex.pl
6.

Termin realizacji umowy

Termin dostawy i montażu: do dwóch tygodni od złożenia zamówienia
Osoba do kontaktu:
W sprawie ogłoszenia:
Katarzyna Pasławska – nr tel. 664 424 144, e-mail: katarzyna.paslawska@pwtomex.pl
W sprawach technicznych:
Bogdan Musiał – nr tel. 532 759 211, e-mail: bogdan.musial@pwtomex.pl
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