FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

PIK–SONIC Spółka Cywilna Halina i Tomasz Rajek

Łódź, 07 09 2012r.

ul. Łagiewnicka 59/9
91-839 Łódź
NIP: 726-252-65-34
REGON: 100139002

ZAPYTANIE OFERTOWE
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie oferty
o nowy produkt wytwarzany na bazie ścinków wypełnień sprężystych”.

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013: GOSPODARKA
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTW. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Wózek widłowy – URZĄDZENIE UŻYWANE, o parametrach nie gorszych niż:
 rok produkcji 2005 lub nowszy
(ewentualnie starszy model, lecz po przeprowadzonym remoncie);
 udźwig 1,5T bądź większy;
 zainstalowany system zasilania gazem;
 wysokość podnoszenia co najmniej 1,5m;
 ogumienie pełne lub pneumatyczne.
Urządzenie używane, lecz w pełni funkcjonalne i nadające się do eksploatacji.
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Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli:

Lp

Przedmiot
zamówienia

Jednostka
miary

Ilość

1

Wózek widłowy

sztuk

1

Razem

n/d

n/d

n/d

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Stawka
VAT
(%)

n/d

Wartość
VAT

Wartość
brutto

n/d

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz
znaczenie tych kryteriów:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1

Cena

Od 0 do 80

Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do
ceny badanej oferty mnożony przez 80

Od 0 do 20

Oferent proponujący najdłuższy okres
gwarancji otrzyma maksymalną liczbę
punktów tj. 20. Kolejnym oferentom będą
przyznawane punkty w następujący sposób:
Liczba punktów badanej oferty = stosunek
okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu
gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją
mnożony przez 20

2

Gwarancja
(w miesiącach)

Celem zapewnienia możliwości porównania ofert, prosimy by przesłana przez Państwa oferta
zawierała Państwa dane kontaktowe. Ponadto, prosimy o podanie terminu dostawy
urządzenia, oraz wskazanie okresu możliwej do udzielenia gwarancji.
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Oferty powinny zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania ofertą).
Oferty powinny być podpisane i opatrzone pieczątką firmowa. Każda strona oferty powinna być
parafowana.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Oferowane urządzenie używane musi być w pełni sprawne oraz musi posiadać wszelkie cechy
funkcjonalności, gwarantujące spełnienie parametrów technicznych. Oferowane urządzenie musi
posiadać rok produkcji nie starszy niż 2005.
Oferty na urządzenia nowe nie będą rozpatrywane.
Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.
Przedmiotem oferty nie może być urządzenie, którego zakup został współfinansowany ze
środków krajowych lub wspólnotowych.

Termin realizacji zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia to 22.10.2012 r.
Ostateczny termin składania ofert: 21.09.2012, godzina 15:00.
Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na
adres:
PIK – SONIC Spółka Cywilna Halina i Tomasz Rajek
ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych
kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie "Otworzyć dnia 21.09.2012"
Data, miejsce i czas otwarcia ofert:
21.09.2012 r., godzina 16:00.
PIK – SONIC Spółka Cywilna Halina i Tomasz Rajek
ul. Brukowa 12, 91-341 Łódź
Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Tomasz Rajek tel. +48 601 227 402
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Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem
informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej
oferty), jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących u Zamawiającego
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego/Beneficjenta po upływie terminu na składanie ofert
nie będą rozpatrywane.
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania.
Oferty muszą zawierać datę wystawienia i datę obowiązywania (lub termin związania
ofertą). Oferty muszą być podpisane i opatrzone pieczątką firmowa. Każda strona oferty
musi być parafowana.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.
W okresie trwania postępowania przetargowego niedopuszczalne jest prowadzenie
negocjacji pomiędzy Zamawiającym a oferentem.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi
miejsce i termin podpisania umowy.
Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata
2007-2013 i zasadach udzielania zamówień: www.rpo.lodzkie.pl , www.cop.lodzkie.pl

4

