ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.
- Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca
- Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne
PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT" MICHAŁ JASZCZ, ul. Drzewicka 17, 66470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5992738242 na podstawie: Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, II Osi priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.1
„Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Postępowanie
prowadzone zgodnie z Zasada konkurencyjności
ZAMAWIAJĄCY:
PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT" MICHAŁ JASZCZ
ul. Drzewicka 17
66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP: 5992738242
REGON: 080165279
Dane teleadresowe Zamawiającego:
Adres do korespondencji ul. Drzewicka 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
mail: pralnia.perfekt@neostrada.pl
fax: brak
adres strony internetowej: www.perfekt-pralnia.pl
tel: +48 503-717-154
osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego): Michał Jaszcz
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie Ofertowe prowadzone zgodnie z zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Os
priorytetowa II Osi priorytetowa: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3.
„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla
MŚP”, numer naboru POIR.02.03.01-IP.03-00-001/18.
2.Tytuł
Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na dostawę urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.
- Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca
- Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne
stanowiącymi przedmiot zamówienia dla PROFESJONALNA PRALNIA PRZEMYSŁOWA "PERFEKT"
MICHAŁ JASZCZ, ul. Drzewicka 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP: 5992738242 z dnia 01 sierpnia 2019
roku;
3. Publikacja Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej:
zapytania
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

I.
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (maszyn) i innego sprzętu pralniczego tj.

1. Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca





Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 110 kg, 1 szt.
Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 57 kg, 2 szt.
Pralnicowirówka wysokoobrotowa o załadunku 8 kg, 2 szt.
Suszarka bębnowa o załadunku 33kg, 1 szt.

2. Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne



Wytwornica pary, 1 szt.
System odzysku wody, 1 szt.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: „OPZ”):

Poz..

Rodzaj sprzętu / przedmiotu


Pralnicowirówka
wysokoobrotowa o
załadunku 110 kg, 1 szt.
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Pralnicowirówka
wysokoobrotowa o
załadunku 57 kg, 2 szt.

2



Pralnicowirówka
wysokoobrotowa o
załadunku 8 kg, 2 szt.
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Suszarka bębnowa o
załadunku 33kg, 1 szt.
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Wytwornica pary, 1 szt.

Minimalne wymagania / parametry techniczne
- pojemność bębna 1100 dm3 (+-3%)
- 3 zawory wlotowe wody
- dwa zawory spustowe wody
- średnica bębna minimum 1300 mm
- szerokość maszyny maksymalnie 1800 mm
- głębokość maszyny maksymalnie 1950 mm
- współczynnik wirowania G minimum 380
- otwór drzwiowy minimum 680 mm
- wychył do przodu dla łatwego rozładunku
- wolnostojąca (bez mocowania do podłoża)
- podgrzew parowy (para technologiczna)
- pojemność bębna 570 dm3 (+-3%)
- 3 zawory wlotowe wody
- dwa zawory spustowe wody
- średnica bębna minimum 1080 mm
- szerokość maszyny maksymalnie 1600 mm
- głębokość maszyny maksymalnie 1500 mm
- współczynnik wirowania G minimum 380
- otwór drzwiowy minimum 550 mm
- wolnostojąca (bez mocowania do podłoża)
- podgrzew parowy (para technologiczna)
- pojemność bębna 80 dm3 (+-3%)
- średnica bębna minimum 530 mm
- szerokość maszyny maksymalnie 700 mm
- głębokość maszyny maksymalnie 700 mm
- 2 zawory wlotowe wody
- wolnostojąca (bez mocowania do podłoża)
- podgrzew elektryczny max. 10 kW
- pojemność bębna 660 dm3 (+-3%)
- materiał bębna: stal nierdzewna
- średnica bębna: minimum 940 mm
- szerokość maszyny maksymalnie 1100 mm
- głębokość maszyny maksymalnie 1400 mm
- grzanie gazowe – palnik 35-40 kW mocy gazowej
- moc palnika gazowego 350-400 kW
- ciśnienie robocze max. 10-11 bar
- szerokość kotła max. 1000 mm
- głębokość kotła max. 1800 mm
- moduł uzdatniania wody
- moduł automatycznego chłodzenia przelewu zimnej wody
- zbiornik odmulający wykonany ze stali nierdzewnej
- rozbudowa palnika o funkcje ciągłego przedmuchu
- wbudowany ekonomizer odzysku ciepła ze spalin
- wytwornica wyposażona w stację redukcji ciśnienia DNS Pro
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System odzysku wody, 1
szt.
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- wyposażona w zbiornik ciśnieniowy z płaszczem wodnoparowym i osuszaczem pary z integrowanym z górną częścią
płaszcza.
- system odzysku wody dopasowany do 3 pralek: 2 x 57 kg
suchego wsadu i 1 x 110 kg suchego wsadu
- zbiorniki wody recyrkulowanej 1,5 m3 (+-10%) i 0,5-0,8 m3
- pompa – przepływ 10 m3/h (+-10%)
1
- system wyposażony filtr odśrodkowy obrotowy z natryskiem
- zbiornik odzysku wody wyposażony w wężownice ogrzewającą
wodę odzyskaną ze stali nierdzewnej

2.10 POZOSTAŁE WYMAGANIA
L.P OPIS WYMAGANIA
.
1.

Gwarancja:
a) ad pkt 1 – 6 OPZ: nie krótsza niż 12 miesięcy od odbioru urządzenia (sprzętu) potwierdzonego
protokołem odbioru końcowego;
b) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w dni robocze do 72 godzin od momentu zgłoszenia;
c) Zdalne wsparcie techniczne w okresie gwarancji: telefon, e-mail w dniach roboczych;

1.1. Zamawiający wymaga wydania dokumentów gwarancyjnych producenta oraz warunków gwarancji
producenta, nie później niż z chwila dostawy Przedmiotu Zamówienia;
2.

Szkolenie całego personelu Zamawiającego w pełnym zakresie, w terminie 7 dni liczonych od dnia
dostawy Przedmiotu Zamówienia;

3.

Oferowany Przedmiot Zamówienia winien być:
• fabrycznie nowy;
• nieużywany;
• rok produkcji: 2018 lub 2019;
• w 100% sprawny;
• kompletny;
• Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany w technologii nie starszej
niż 3 lata;

4.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania zaprezentowania działania zaoferowanego Przedmiotu
Zamówienia przez wyłonionego Wykonawcę celem weryfikacji czy zaoferowany Przedmiot
Zamówienia jest zgodny z warunkami niniejszego postępowania, w szczególności OPZ, w
nieprzekraczalnym terminie 3 dni liczonych od dnia wyboru oferty najkorzystniejsze, w miejscu i o
godzinie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wspólny Słownik Zamowień – Kod CPV:
Główny:
Kod: 42716100-9 Instalacje piorące
Pozostałe:
Kod: 42714000-4 Maszyny dziewiarskie
Kod: 42715000-1 Maszyny do szycia
Kod: 42716000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia
Kod: 42716110-2 Urządzenia piorące
Kod: 42716200-0 Suszarki
Kod: 42716000-8 Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia
Kod: 42717000-5 Urządzenia do prasowania i składania bielizny
Kod: 42718000-2 Włókiennicze maszyny wykańczalnicze
Kod: 42511100-2 Wymienniki ciepła
Kod: 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody
Kod: 42511200-3 Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów
4. Planowany termin realizacji zamówienia (przez co rozumie sie dostawę Przedmiotu Zamówienia):
maksymalnie 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia złożenia zamówienia na dostawę Przedmiotu
Zamówienia u wyłonionego Wykonawcy.
5. Miejsce realizacji umowy (dostawy): na adres wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu na
dostawę Przedmiotu Zamówienia u wyłonionego Wykonawcy.
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
3) nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego;
4) nie są powiązani kapitałowo/osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie sie wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, 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.
2. Weryfikacja spełnienia warunków ad 1.1 – 1.4 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie
oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego –
załącznik nr 1 Formularz ofertowy i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące
dokumenty:
a) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę, adres i NIP wykonawcy;
• Datę wystawienia oferty;
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów oceny ofert;
• Termin związania oferta;
• Cenę netto i brutto;
• Poświadczone za zgodność z oryginałem katalogi lub specyfikacje techniczne Producenta
pozwalające ocenić parametry techniczne zgodnie z OPZ;
• Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 1;
III.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do
niniejszego zapytania ofertowego - załącznik nr 1 – formularz ofertowy i oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu;
2. Oferta i załączniki do oferty musza być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane;
3. Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana;
4. Termin ważności oferty: min. 60 dni;
5. Waluta oferty: PLN;
6. Cena netto oferty musi uwzględniać: dostawę loco miejsce wskazane przez Zamawiającego;
7. Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedna ofertę, złożenie dwóch ofert przez
Oferenta skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
8. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres pralnia.perfekt@neostrada.pl
9. Termin składania ofert upływa w dniu 12.08.2019 o godz. 23.59

IV. Wymagania dotyczące wadium.
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

V.

Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty, Zamawiający kierować sie będzie następującymi kryteriami.
1) Cena (waga: 80%). Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto podanej przez
Oferenta w Formularzu Ofertowym. Oferent składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku w Formularzu Ofertowym.
Punktacja za kryterium Cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
C =
80%

najniższa cena spośród zaproponowanych ofert : (iloraz) przez cenę badanej oferty x (iloczyn)

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
2 ) Termin realizacji zamówienia (waga: 20%). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie
zaproponowanego terminu realizacji zamówienia podanego przez Oferenta w Formularzu
Ofertowym. Przyznawane będą wartości punktowe wg następujących zasad:
- do 7 dni: 20 pkt;
– od 7 – do 14 dni: 10 pkt;
– powyżej 14 dni: 0 pkt;
Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach kryterium wynosi 20 pkt. Punktacja za Termin
realizacji zamówienia będzie obliczona na podstawie wzoru:
R= liczba punktów uzyskanych przez oferenta : (iloraz) przez maksymalna liczbę 20 pkt x (iloczyn)
20%.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Termin realizacji dostawy jest liczony
od dnia podpisania umowy na dostawę Przedmiotu Zamówienia, co będzie potwierdzone protokołem
odbioru.
4) Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”,
„ Termin realizacji zamówienia” zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w wyniku
czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa dla Oferenta:
X=C+R, gdzie
− X oznacza sumę punktów uzyskana przez Oferenta w ramach kryteriów
wyboru „Cena”, „Okres gwarancji”, „Termin realizacji zamówienia”, „Warunki serwisu”;
• − C oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Cena”;
• − R oznacza liczbę punktów wyboru w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia ”;
Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w

Postępowaniu Ofertowym, która uzyskała największa liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejsza, pozostałe Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z l i c z b a uzyskanych
punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy spełniającemu
wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, który uzyska najwyższa liczbę punktów.
VI.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Umowy zawartej z Wykonawca wybranym w wyniku
przeprowadzonego Postępowania o udzielenie Zamówienia z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Zamówienia,
b) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,
c) Okoliczności siły wyższej,
d) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy,
e) Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji
czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
VII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega, że:
- ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
- ma możliwość odwołania Postępowania Ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny
lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
- ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład Zapytania Ofertowego, które
staną sie jego integralna częścią;
- może przedłużyć termin składania Ofert;
- przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia.
2. Oferent zobowiązany jest do zapoznania sie z całością dokumentacji przetargowej zamieszczonej
wraz z niniejszym Zapytaniem Ofertowym
3. Zamawiający dopuszcza składania Ofert częściowych w ramach poniższych elementów
wyposażenia pralni wodnej tj.
Wyposażenie pralni wodnej – linia piorąco-susząca
Wyposażenie pralni wodnej – urządzenia techniczne
4. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do żądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte w Ofercie oraz
odrzucenia Ofert w przypadku ich nieotrzymania w terminie, przy czym informacje te nie mogą
prowadzić do zmiany treści Oferty.
5. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe.
6. Zamawiający odrzuci Ofertę, jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania
Ofertowego, nie wpłynie w terminie albo Oferent nie spełnia warunków udziału w Postępowaniu.
7. W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty i oświadczenia) nie spełnia
kryteriów formalnych Postępowania, Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia Oferty w
ciągu 2 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnię zostanie przekazane Oferentowi
mailowo lub pisemnie, w zależności od sposobu przekazania Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu

Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnień. Oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu.
Oferty, które pomimo wezwania do uzupełnień nie spełnia wymogów formalnych zostaną
odrzucone przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub bledy o
charakterze formalnym. Nie dopuszcza sie możliwości zmiany warunków złożonej Oferty.
8. Oferenci zostaną poinformowani o wynikach oceny Ofert niezwłocznie po dokonaniu wyboru
Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Wybór Oferty jest dokumentowany protokołem postępowania o udzielenie Zamówienia.
10. Informacje o wyniku Postępowania ogłasza sie poprzez: − umieszczenie na stronie internetowej.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Wybrany Oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu
podpisania Umowy. Umowa zostanie uznana za zawarta po jej podpisaniu przez obie strony.
11. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył
najkorzystniejsza Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym
Oferentem, który spełnił warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym oraz uzyskał kolejna
najwyższa liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego
(zgodnego z opisem Przedmiotu Zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości Przedmiotu Zamówienia podstawowego określonej w Umowie zawartej z Wykonawca.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych Przedmiotem Zamówienia podstawowego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
Przedmiotu Zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i
wynikających m.in.:
- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od Przedmiotu
Zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie Przedmiotu Zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
14. Niniejsze Postępowanie Ofertowe nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
15. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.

