Katowice, 04 sierpnia 2014 r.
Zamawiający:
"CASTOR" Unia Gospodarcza Sp. z o.o.
ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice
NIP: 6340197252, REGON: 008135194
tel./fax: 32 206 80 20
www.castor.com.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.6-POIG
dotyczące dostawy zwijarki do profili
W związku z realizacją projektu pt. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do
odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie
wynalazku” w 4 osi priorytetowej „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na
dostawę zwijarki do profili.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem zasad wynikających z art.
35. ust 3. ustawy o finansach publicznych dotyczących ponoszenia wydatków w sposób celowy
i oszczędny oraz zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru dostawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zwijarki do profili o następujących parametrach:
 średnica wałków w przedziale 100 – 140 mm,
 średnica rolek w przedziale 360 – 400 mm,
 2 rolki prowadzące regulowane hydraulicznie w trzech osiach, jedna rolka stała,
 cyfrowy odczyt położenia rolek prowadzących,
 cyfrowy odczyt osi ( X, Y),
 minimalny promień zwijania profilu zamkniętego 75x75: nie większy niż 750 mm
 sterowanie NC.
Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia
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Dostawca na swój koszt dostarczy i zainstaluje przedmiot zamówienia w hali należącej do
zamawiającego zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Szadoka 8.

3. Czas realizacji zamówienia
Maksymalnie 3 miesiące od zawarcia umowy.
4. Opis sposobu określania ceny oferty
Oferent zobowiązany jest podać (w walucie PLN lub EUR) cenę netto i cenę brutto (z VAT)
przedmiotu zamówienia. Podane ceny będą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia (w tym transport urządzenia).
5. Kryteria wyboru dostawcy
Przy wyborze dostawcy stosowane będą następujące kryteria oceny:
1. Cena - waga: 100%
Punktacja w ramach kryterium „cena” (zakres: 0–100 punktów) zostanie wyznaczona w
następujący sposób:
ilość punktów dla danej oferty = (cena netto najkorzystniejszej oferty) / (cena netto oferty
ocenianej) x 100.
Ceny ofertowe wyrażone w walucie EUR zostaną przeliczone na PLN z zastosowaniem średniego
kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień porównania ofert przez
zamawiającego.
6. Opis sposobu przygotowania ofert






Okres ważności oferty: do 30 września 2014 r.
Oferta musi być złożona (na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania) w
terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00: osobiście w siedzibie zamawiającego
(ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice) lub za pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data i
godzina wpływu oferty do zamawiającego).
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących niniejszego postępowania prosimy
przesyłać zapytania drogą mailową na adres castor@castor.com.pl

7. Miejsce i termin otwarcia ofert
Siedziba zamawiającego (ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice), 19 sierpnia 2014 r., godz. 10.00.

Z poważaniem:
Włodzimierz Święch – Prezes Zarządu
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Zofia Święch – Wiceprezes Zarządu

