Gdańsk, dnia 27.03.2017r.

Zamawiający:
NATA-LONZA Teresa Zarębska, Waldemar Michałowski Sp. J.
ul. Kartuska 267
80-125 Gdańsk
NIP: 584-030-36-10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR 3.2.1/2017/NATA

na zakup Linii rozlewniczej do produkcji napojów niegazowanych
z zawartością soków owocowych bez użycia konserwantów w
innowacyjnych butelkach PET

w ramach projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji napojów w
innowacyjnym opakowaniu w przedsiębiorstwie Lonza-Nata Teresa Zarębska,
Waldemar Michałowski Sp. J”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Badania na rynek (Poddziałanie 3.2.1.)

1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1.

Przedmiot zamówienia:

Zespół urządzeń rozdmuchująco – nalewająco - zamykających, nowy lub używany,
jako część linii technologicznej do produkcji napojów niegazowanych z zawartością
soków owocowych minimum 20%, bez użycia konserwantów w innowacyjnych
butelkach PET o wydajności produkcyjnej od 8 do 12 tys. bph, wraz z urządzeniami
infrastruktury technicznej i technologicznej
- zwany dalej „Zespołem” – 1 komplet
Specyfikacja Zespołu została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego
1.2.

1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
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Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada
kod 42215000-6 – Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji
żywności lub napojów
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
miejsce instalacji Zespołu: Borkowo 59; 83-330 Żukowo k/Kartuz PL
do przetargu ofert dopuszczone zostaną urządzenia fabrycznie nowe lub
używane, spełniające kryteria przetargowe
zespół będzie spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w
zakresie użytkowania zgodne z aktualnymi przepisami polskimi i dyrektywami
unijnymi, musi posiadać deklarację zgodności / znak CE, dokumentację
Techniczno-Ruchową (DTR), instrukcję obsługi i katalog części zamiennych
termin realizacji dostawy Zespołu - do 30.09.2017r

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) prowadzą działalność w zakresie produkcji i/lub handlu urządzeniami do produkcji
napojów zgodnie z dokumentami rejestrowymi przez minimum 5 lat
b) nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości
c) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną wraz z wymaganymi
załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem zawartym w punkcie 6.
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Kryteria i algorytm oceny ofert
Lp

Kryteria oceny ofert

1
2
3
4
5

Cena przedmiotu oferty
Wydajność oferowanej linii rozlewniczej
Warunki serwisu
Warunki gwarancji
Termin realizacji dostawy Zespołu

Punktacja
50 pkt
20 pkt
10 pkt
10 pkt
10 pkt

Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane wyżej w punkcie 1 i 2
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta, która zdobędzie
najwyższą sumaryczną liczbę punktów zgodnie z algorytmem opisanym w ust. 4.
W przypadku porównywalnej liczby punktów zdobytych przez dwóch lub przez większą liczbę
Oferentów, kryterium rozstrzygającym będzie oddziaływanie Zespołu w trakcie eksploatacji
na środowisko i klimat (mniejsza energochłonność, niższa materiałochłonność, mniejsze
zużycie wody, mniejsze ilości odpadów etc.).
W związku z powyższym, zaleca się aby w specyfikacji technicznej do oferty, uwzględnić
powyższe parametry eksploatacyjne.





Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty:
nieczytelne
nie złożone w wyznaczonym terminie
niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak podpisu,
nie spełniające warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych udziału w
postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy
wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu
ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów,
załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z
udziału w postępowaniu. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające ocenę formalną.

Informacja o wagach procentowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta wg następujących
kryteriów oceny:
1. Algorytm punktacji kryterium: „cena przedmiotu oferty”:
- najniższa cena spośród otrzymanych ofert / cena Oferenta x 50 pkt
2. Algorytm punktacji kryterium: „wydajność oferowanej linii rozlewniczej”
- wydajność Zespołu Oferenta / najwyższa wydajność oferowanych Zespołów x 20 pkt

3

3. Algorytm punktacji kryterium „warunki serwisu”
- najkrótszy termin reakcji serwisowej* / termin reakcji serwisowej Oferenta x 10 pkt
* termin reakcji serwisowej rozumiany jako deklarowany termin zdiagnozowania awarii,
dostępności i wymiany podzespołów lub części zamiennych

4. Algorytm punktacji kryterium „warunki gwarancji”
- termin gwarancji Oferenta / najdłuższy termin gwarancji x 10 pkt
5. Algorytm punktacji kryterium „termin realizacji dostawy urządzeń”
- najkrótszy termin realizacji dostawy / termin realizacji dostawy Oferenta x 10 pkt
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Termin i miejsce składania ofert

4.1. Oferty należy składać na załączonym do zapytania wzorze wraz z załącznikami
w formie pisemnej
4.2. Ofertę należy złożyć osobiście, listownie lub e-mailem na adres:
Lonza-Nata Teresa Zarębska, Waldemar Michałowski Sp. J
ul. Kartuska 267
80-125 Gdańsk
sekretariat@nata.com.pl i mswieca@nata.com.pl i r.salnik@lonza.com.pl
4.3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2017r do godz. 12:00
(decyduje data i godzina wpływu oferty).
4.4. Termin ważności oferty - minimum 6 miesięcy od daty złożenia oferty.
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Sposób przygotowania oferty
a) ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielskim, na załączonym
formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
b) podstawową walutą w ofercie będzie EUR. Ceny podane w PLN lub innych
walutach, zostaną przeliczone na EUR zgodnie ze średnim kursem walut
obowiązującym w NBP w dniu rozpatrywania ofert
c) do formularza ofertowego należy załączyć opis oferowanych urządzeń z
podaniem producenta, typu/modelu, roku wyprodukowania danego urządzenia i
opisem funkcji i parametrów technicznych zgodnych z Załącznikiem nr 1 do
zapytania ofertowego
d) oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania firmy zgodnie z dokumentem rejestrowym.
W przypadku ofert wysłanych e-mailem, należy dołączyć skan podpisanej oferty
e) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenia, stanowiące Załączniki nr 3 i 4
do niniejszego zapytania ofertowego
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Warunki wykluczenia z postępowania
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać
zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego oświadczenia o
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braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
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Informacje dotyczące Umowy zakupu
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy zakupu w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji,
faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod
warunkiem, że nie będzie to miało w pływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana
będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za
porozumieniem obu stron Umowy. W przypadku zakupu linii używanej na etapie
zawierania Umowy Oferent będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczeń:
 Oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę
zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych
ani z krajowych środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de
minimis
 Oświadczenie sprzedającego określającego zbywcę środka trwałego, miejsce i
datę jego zakupu.
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Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. Szczegółowych informacji na temat niniejszego zapytania ofertowego
udzielać będzie p. Mirosław Świeca e-mail: mswieca@nata.com.pl
Niniejsze zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie www.nata.com.pl

………………………………………

Załączniki:
- załącznik nr 1 (specyfikacja Zespołu rozdmuchująco – nalewającego)
- załącznik nr 2 (wzór oferty)
- załącznik nr 3 (oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu i braku powiązań osobowych i kapitałowych)
- załącznik nr 4 (oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym)
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