Brzeźno, dnia 14.03.2018r.
KARO Roman Bajdalski
Brzeźno 8
87-702 Koneck

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ZO/2018
W związku z realizacją przez KARO Roman Bajdalski projektu pn. „Rozwój
przedsiębiorstwa KARO Roman Bajdalski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej
technologii oznaczania butli gazowych, ich monitorowania oraz czyszczenia" realizowanego
w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty na:
- parownica wysokociśnieniowa – 1 szt.

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup z bezpłatną dostawą parownicy wysokociśnieniowej
– 1 szt.
PAROWNICA WYSOKOCIŚNIENIOWA ATMOSFERYCZNA SŁUŻĄCA DO ZMIANY FAZY
CIEKŁEJ TLENU W GAZOWĄ
Parametry parownicy wysokociśnieniowej:
CIŚNIENIE ROBOCZE (BAR)
CIŚNIENIE PRÓBNE (BAR)
WYDAJNOŚĆ

min. 230
345
600Nm3/h

PAROWNICA POWINNA BYĆ WYKONANA Z RUROCIĄGU ZE STALI AUSTENITYCZNEJ
(KWASOODPORNEJ) W RADIATORACH Z ALUMINIUM NA KOSTRUKCJI NOŚNEJ
(RAMIE)
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Kod CPV: 44610000-9
Nazwa kodu CPV: Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe
Dodatkowe przedmioty zapytania ofertowego:
Proponowana oferta musi uwzględniać bezpłatną dostawę parownicy wysokociśnieniowej do
siedziby firmy KARO Roman Bajdalski.
II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za ofertę sprzedaży parownicy wysokociśnieniowej – 100%
W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium ceny brutto oferta nie
zostanie rozpatrzona. Nie będą rozpatrywane oferty:
•

niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

•

złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

•

złożone na innym formularzu niż formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego,

•

złożone po terminie przyjmowania ofert.

III. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Ocena ofert odbędzie się poprzez zastosowanie jednolitych, niżej opisanych kryteriów oceny:
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto
z uwzględnieniem bezpłatnej dostawy parownicy wysokociśnieniowej do siedziby firmy KARO
Roman Bajdalski.
2) W przypadku uzyskania takiej samej ceny o wyborze decyduje odległość oferenta od siedziby
firmy KARO Roman Bajdalski. W takim przypadku zostanie wybrana oferta, której oferent mieści
się najbliżej firmy KARO Roman Bajdalski.
IV. Warunki składania ofert:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej
walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu
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średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać
informację, czy koszt dostawy do siedziby Zamawiającego jest bezpłatny. Brak podania waluty ceny
podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty
polski).
5) Opis przedmiotu zapytania ofertowego – minimalnie w postaci:
a. podania nazwy producenta i typu/modelu oferowanego urządzenia,
b. specyfikacja techniczna urządzenia potwierdzająca zgodność z minimalnymi parametrami
technicznymi – zawartymi w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego.
6) Termin realizacji zamówienia.
Oferta może być przekazana na adres e-mail: roman.bajdalski@karo-net.com, osobiście w siedzibie
Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: „KARO” Roman Bajdalski, 87-702 Koneck,
Brzeźno 8, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego).
• Termin składania ofert upływa w dniu: 22.03.2018r.
•

Wymagany

maksymalny

termin

realizacji

zamówienia

(tj.

dostawy

parownicy

wysokociśnieniowej do firmy KARO Roman Bajdalski pod adresem: 87-702 Koneck, Brzeźno 8:
nie później niż do 04.04.2018 roku.
• Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim i angielskim, dokumenty złożone w innym języku
obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski lub angielski, poświadczonym przez
Oferenta.
• Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń
i poprawek.
V. Klauzula bezstronności:
Z udziału w postępowaniu naboru ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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• 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,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
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