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ZAPYTANIE OFERTOWE
szczecin, dnia 05.10.2018 r,

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe zamaWiającego:

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH PERFEKT SERV|CE Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą ul. Władysława lV 1, 70-551 szczecin, NlP: 85L 0L0 92 43,

osoba odpowiedzialna za zamówienie : Patryk Masłyk
tel. 508 450 191, mail: biuro@peńektservice.pl

2. opis przedmiotu zamóWienia

Przedmiotem zamóWienia iest zakup myjni ultradźwiękowej w ramach pĘektu, pn: ,,Wdrożenie
innowacyjnych technologii prefabrykacji rurociągów okrętowych z Wykorzystaniem izometrii
komputerowej przez Zakład Usług R€montowych ,,PERFEKT sERVlcE" sp. z o.o"' ubiegającego się o

dofinansowanie W ramach Regionalne8o Protramu operacyjnego Woj€wództwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 1.5 lnwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój

regionalnych specjalizacji oraz inteli8entnych specjaliżacji.

j{*c! fPV:

Kod: 42000000-6

opis: Maszynyprzemysłowe

opis szczegółowv zamówienia:

l. zakuD mvini ultradźwiekowei

służącej do oczyszczania (mycia i odtłuszczania) w roztworach wodnych poszczególnych detali i ele-
mentów z osadnikiem zanieczyszczeń tłuszczowych, szlamujących i pierwiastków cięźkich z układem

natrysku podpowierzchniowego zapewniających domywanie mikrofazowe i nanofazowe.

Wyma8ane parametry technicZne maszyny:

1.1 Długość min, 20o cm, szerokość min. 100 cm, glębokość min. 110 cm.

1.2 Pojemność użytkowa komory min. 2.800 dm3

1.3 Pojemność całkowita ok. 3.500 - 4.500 dm3

1.4 obciążenie od 1.200 do 1.500 kg

1,5 Medium myjące -temp. Min. 70 - 80 'C, moc ok. 50 - 60 kW,

1-6 Myjka wyposażona powinna być w komorę płukania oraz w suszarkę komorową

o zbliżonych wymiarach roboczych jak myjka, wyposażona w: - zespół grzałek

elektrycznych - Wentylatory z izolację cieplną, - re8ulację temperatury do 100'c
- sterowanie manualne, - zawór spustowy, - pokrywę zamykającą z izolacją,
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3. Warunki Udziału W postępowaniu.
a/ cena Wskazana W ofercie powinna być Wyrażona W PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku
imusi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie
z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawi3jącym, a Wykonawcą prowadzone będą
Wyłącznie W PLN.

b/ Zamawiający w celu oceny czy oferta zawiera rażąco niską cenę W stosunku do prżedmiotu
zamówienia może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia W terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu ofeńy mającej Wpływ na wysokość oferowanej ceny. W
przypadku nie przedstawienia na Wniosek zamawiającego wyjaśnień, ofeńa Wykonawcy ostanie
odrzucona.

4. Kryteria oceny.
lnformację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.

oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

5. opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

a/ Punktacja dla kryterium nr 1: cena całkowita wykonania przedmiotu zamóWienia
uwztlędniająca podatek - 23 % vat

opis sposobu prżyznaWania pUnktacji Wg Wzoru:

Cmln ofen

CC= * 60 % x 100 = ............... pkt

Coit r,i ,

cc - liczba punktów dla badanej ofeńy w kryterium ,,cena całkowita"

Cninofert - najniższa zaoferowana cena (zł) spośród Wszystkich badanych ofert

cofe.tyl - cena zaoferowana W ofercie badanej (zł)
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Nazwa kMerium
Ocena punktowa / waga

kryterium

Kryterium 1 - cc
Cena całkowita wykonania przedmiotu 2amówienia
uwzględniająca 23 % Vat

Waga -7O%

Kryterium 2 - c5
Czas reakcji serwisu W okresie gwarancji WykonaWcy

Waga - 20 pkt.

Kryterium 3 - oG
okres 8Warancji

Max 10 pkt.



b/ Punktacja dla kMerium nr 2: czas reakcji serwisu w okresie gwarancji rozumianego jako czas na
usunięcie awarli od momentu zgłoszeni3 awarii oraz usunięcie awańi (CS)

opis sposobu przyznawania punktacji :

1. czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej

2. czas reakcji seMisu od powiadomienia o awarii poniżej

3, C,zas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej

4. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej

5. czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej

(JWpGA

96godzin- 1pkt.

72godzin- 5pkt.

48 8odżin - 10 pkt.

24 godzin - 15 pkt.

12 godzin - 20 pkt.

Kryterium ,,czas reakcji na awarię" oznacza czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez
Zamawiającego do momentu przybycia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do usunięcia awarii na
miejsce Wystąpienia aWarii oraz usunięcie aWarii. Jeżeli usunięcie awarii wymagało będzie
dodatkowego czasu związanego np. z Wymianą wadliwego elementu myjni, czas usunięcia awarii
zostanie odpowiednio wydłuźony na podstawie ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym. czas
reakcji na awarię dotyczy wyłącznie okresu gwarancji,

MAKSYMALNY czas reakcji na awarię jaki dopuszcza Zamawiający to 96 godzin. Jeżeli
Wykonawca zaoferuje czas reakcji na awarię dluższy niż podano wyźej, oferta WykonaWcy zostanie
odr2ucona, jako niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofeńowego.

c/ Punktacja dla kryterium nr 3: Okres gwarancji (OG)

opis sposobu przyznawania punktacji:

Jeżeli oferent udzieli gwarancji powyżej 36 miesięcy od daty zakupu ilość przyznanych punktóW
wynosi 10; jeżeli udzieli gwarancji w okresie - 30 miesięcy, ilość przyznanych punktów wynosi 7;
jeżeli ud2ieli gwarancji w okresie 24 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi 5; jeźeli udzieli
gwarancji W okresie poniżej 24 miesięcy ilość przyznanych punktów wynosi0.

Wzór na obliczenie punktacji oceny ofeńy (Poo):

Poo= cc + cs + 06

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofeńa odpowiada wszystkim Wymaganiom
okreŚlonym w niniejszych Zapytaniu ofeńowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
wskazane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można Wybrać ofeńy najkorzystniejszej z uwa8i na to, że dWie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilan5 kryteriów oceny ofeń, zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.

6. Termin składania ofert.

Oferty w formie pisemnej drukowanej lub elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) prosimy
przesyłać W terminie do dnia 17 października 2018 r. na adres Zamawiającego:

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH PERFEKT SERV|CE
Spdka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Władysława lv 1 , 70{51 Szczecin
osoba odpowiedzialna za zamówieni€ : Patryk MasĘk

tel. 508 450 191, maill bluro@peńektservice.pl
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7. Harmono8ram realizacji przedmiotu zamóWienia:

a/ Termin podpisania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia: 25.10,2018 r.

b/ Wykonanie przedmiotu zamówienia: TERlvJll\,] D[,STA\łY Do 30 Sl-Yazj\iA 2019 H,

8. lnformacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotóW powiązanych}.

oferenci nie mogą posiadać związków kapitałoWych iosobowych z ZamaWiającym. W celu uniknięcia
konfliktu interesów zamówienie udzielane przez beneficjenta nie będące8o podmiotem zobowiązanym
do stosowania ustawy Pzp zgodnie z ań.3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom
powiąuanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) 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.

ocena 5pełnienia warunku zostanie dokonana na podstaWie ośWiadcZenia złożonego przez

wykonawcę.

9, określenie WarunkóW istotnych zmian umowy zawartej w wynikU przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
zamawiający Wymaga, iż nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanoWień zaWartej umoWy

z Wykonawcą W stosunku do treści niniejszego zapytania ofeńowego oraz zlożonej ofeny. Każdy

wykonawca może żłożyć tylko jedną ofertę. ofeńy złożone po terminie nie będą brane pod uwa8ę,

10, lnformacje o możliwości składania ofeń częściowych fieśli dotyczy),
Nie dotyczy.

11. Wykaz dokumentóW oraz ośWiadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

a/ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.

12. lnformacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeś|i dotyczy).

Nie dotyczy.

Termin związania ofeńą upĘwa po 90 dniach licząc od dnia upływu terminu skladania ofeń,
otwarcie i ocena złożonych ofeń nastąpi W dniu 22.10.2018 r. o 8odz. 9.00 w siedzibie
Zamawiającego.
oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania w dniu 23.10.2018 r.
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