Ogłoszenie o Zamowieniu nr 2/12/2017
z dnia 07.12.2017r.
I. Dane Zamawiającego
Pełna nazwa Przedsiębiorcy: KME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres Przedsiębiorcy: Ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 103A
91 – 222 Łódź
KRS: 0000181402 data rejestracji 2003-11-28
REGON: 473207460
NIP: 7321990033
tel. (42) 611 00 26
fax. (42) 611 82 52
e-mail: przetarg@kme.eu
WWW.KME.COM.PL
Przedmiot działalności zamawiającego obejmuje obszar:
PKD 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
Przedmiot projektu obejmuje obszary:
Wiodący: 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Pozostałe: 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Skrócona informacja o zamówieniu:
Niniejsze zamówienie stanowi zadanie nr 2 projektu inwestycyjnego, którego celem jest
wdrożenie własnych wyników prac badawczo – rozwojowych poprzez rozpoczęcie produkcji
innowacyjnego sterownika NEVO – SKY.
Przedmiotem Zamówienia jest zakup niezbędnych linii technologicznych w postaci:
 WYPOSAŻENIA IT,
 WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO,
 AUTOMATYCZNEJ LINII MONTAŻOWEJ SMT,
 AUTOMATYCZNEJ LINII WERYFIKUJĄCEJ INSPEKCJA 3D
 AUTOMATYCZNEJ LINII LUTOWNICZEJ THT
II. Szczegóły dotyczące zamówienia – opis przedmiotu zamówienia
II.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakupy wyposażenia i linii technologicznych
II.2 Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
dla zamówienia publicznego przekraczającego wartość 50 tys. PLN netto. Zamawiający nie jest
zobowiązany zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) do
stosowania przedmiotowej ustawy. Zamówienie przeprowadzane w oparciu o „Wytyczne w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
II.3 Nazwa i kod zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny kod CPV:
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Dodatkowe kody CPV:








31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne
31730000-2 Sprzęt elektrotechniczny
42000000-6 Maszyny przemysłowe
48980000-1 Języki programowania i narzędzia

II.4 Tytuł projektu:
„PODNIESIENIE POTENCJAŁU KONKURENCYJNEGO I INNOWACYJNEGO FIRMY KME SP. Z O.O.
POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW WŁASNYCH PRAC B+R”
II.5 Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których planowana jest realizacja
projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Na Lata 2014-2020
Oś Priorytetowa II. Innowacyjna I Konkurencyjna Gospodarka
Działanie II.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP
Poddziałanie II.3.1 Innowacje W MŚP
II.6 Rodzaj zamówienia: dostawy
II.7 Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania nr 2, które obejmuje zakupy
wyposażenia i linii technologicznych
2. Zamówienie zostało podzielone na następujące pakiety:
Pakiet A Zakup sprzętu IT
Pakiet B Zakup stanowiska programowania
Pakiet C Zakup wyposażenia specjalistycznego

Pakiet D Zakup Automatycznej linii montażowej SMT
Pakiet E Zakup stacji weryfikującej AOI
Pakiet F Zakup pieca do lutowania THT
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja), dla każdego pakietu, znajduje
się w załączniku nr 1 A-F do ogłoszenia o zamówieniu.
4. Każdy Oferent jest zobowiązany do złożenia formularza ofertowego zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
II.8 Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przedmiot zamówienia z należytą starannością
oraz dostarczyć przedmiot zamówienia Zamawiającemu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca ze swojej strony wskaże osobę do bieżącego kontaktu i współpracy z
Zamawiającym.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą z
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135);
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji
zamówienia;
6. Poszczególne dostawy objęte przedmiotem zamówienia zostaną odebrane przez
Zamawiającego protokołami odbiorów, data podpisania protokołów odbioru jest datą
dostawy przedmiotu zamówienia.
II.9 Warunki postępowania ofertowego:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych pakietów.
Pakiety w ilości: 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dotyczących
elementów składowych poszczególnych pakietów.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wybór ofert dokonywany jest w stosunku do całych pakietów objętych zamówieniem.
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem
podwykonawców.
5. W przypadku konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi do
przygotowania oferty lub wątpliwości dotyczących treści zapytania o zamówieniu,
pytania prosimy kierować poprzez kontakt mailowy na adres: przetarg@kme.eu Osobą
upoważnioną do kontaktów z Oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Piotr
Bednarski, tel. 664-741-199, e-mail: pbednarski@kme.eu
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesłania pytań od poszczególnych Oferentów
wraz z odpowiedziami na złożone pytania do wszystkich Oferentów biorących udział w
postępowaniu oraz do ich zamieszczenia na stronie internetowej, (tożsamej ze stroną
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publikacji niniejszego zapytania ofertowego tj. www. biznes-polska.pl oraz www.kme.eu)
bez podania nazw Oferentów, którzy zadali pytania.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów
w przedmiotowym postępowaniu.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co
najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym
terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w
pierwotnie złożonych ofertach.
Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i uzupełnienia dokumentacji.
Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z treścią zapytania ofertowego bez
podania uzasadnienia.
Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców podlegających
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z
odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie:
a. możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
c. unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn oraz bez
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
d. prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez
podawania przyczyn,
e. prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
zakresu przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do
podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie
zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, zgodnych z
przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług
zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych
do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

III. Termin realizacji dostaw

Planowany termin realizacji zamówienia dla poszczególnych pakietów przedstawia tabela
poniżej:

LP. PAKIET

ELEMENT

TERMIN REALIZACJI

1.

Pakiet A Zakup
sprzętu IT

Stanowisko naprawcze,
stanowisko programowania,
serwer zarzadzania

2.

Pakiet B Zakup
stanowiska
programowania

Licencja programistyczna

3.

Pakiet C Zakup
wyposażenia
specjalistycznego

4.

5.

Myjka ultradźwiękowa,
wideomikroskop, mikroskop, szafa
klimatyczna, Separator Laminatów
PCB
Destaker, sitodrukarka, Automat
P&P LB, transport 1,1 z inspekcja,
Pakiet D Zakup
piec konwekcyjny, transport z
Automatycznej
modułem chłodzenia, unloader z
linii montażowej
podziałem dobre/złe
SMT
Automat P&P

Pakiet E Zakup
stacji
weryfikującej AOI
Pakiet F Zakup
7. pieca do lutowania
THT
6.

Do 30 dni od daty
podpisania umowy.
Do 210 dni od daty
podpisania umowy.
Do 45 dni od daty
podpisania umowy.

Do 30 dni od daty
podpisania umowy.
Do 210 dni od daty
podpisania umowy.

Inspekcja AOI

Do 210 dni od daty
podpisania umowy.

Piec lutowniczy – fala selektywna

Do 210 dni od daty
podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
Wymagania wobec Oferenta – warunki dopuszczające udział w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1. Posiadanie potencjału niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia:
a. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
c. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub
zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i

doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
d. Szczegółowe warunki dla oferentów poszczególnych pakietów oraz wymagana
dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału w postępowaniu
określonych ppkt. a-c, zawiera tabela poniżej:

Lp.

1.

2.

Pakiet

Pakiet A Zakup
sprzętu IT

Pakiet B Zakup
stanowiska
programowania

Pakiet C Zakup
3.
wyposażenia
specjalistycznego

4.

Pakiet D Zakup
Automatycznej
linii montażowej
SMT

Warunki

W celu potwierdzenia
spełnienia warunków
udziału w postepowaniu
do oferty należy załączyć
następujące dokumenty/
kopie dokumentów:

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań tj.
realizacja min. 3 zleceń na
kwotę min. 50 000 zł

- min. 3 referencje /protokoły
odbiorów potwierdzające
wykonanie prac przy
realizacji podobnych zadań
(na kwotę min. 50 000 zł)
- oświadczenie o
dysponowaniu odpowiednią
dla realizacji zamówienia
kadrą ze wskazaniem
poszczególnych osób i ich
kompetencji.

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań.

- min. 3 referencje lub
protokoły odbioru lub inne
dokumenty wskazujące na
realizację podobnych
dostaw

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań tj.
realizacja min. 3 zleceń na
kwotę min. 50 000 zł

- min. 3 referencje /protokoły
odbiorów potwierdzające
wykonanie prac przy
realizacji podobnych zadań
(na kwotę min. 50 000 zł)
- oświadczenie o
dysponowaniu odpowiednią
dla realizacji zamówienia
kadrą ze wskazaniem
poszczególnych osób i ich
kompetencji.
- min. 2 referencje /protokoły
odbiorów potwierdzające
wykonanie prac przy
realizacji podobnych zadań
(na kwotę min. 2 mln zł)

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań potwierdzone
realizacją min. 2 zleceń na
kwotę min. 2 mln zł

5.

6.

Pakiet E Zakup
stacji
weryfikującej
AOI

Pakiet F Zakup
pieca do
lutowania THT

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań potwierdzone
realizacją min. 2 zleceń na
kwotę min. 500 tys. zł

Doświadczenie i potencjał
do realizacji podobnych
zadań potwierdzone
realizacją min 2 zleceń na
kwotę min 300 tys. zł

- oświadczenie o
dysponowaniu odpowiednią
dla realizacji zamówienia
kadrą ze wskazaniem
poszczególnych osób i ich
kompetencji.
- min. 2 referencje /protokoły
odbiorów potwierdzające
wykonanie prac przy
realizacji podobnych zadań
(na kwotę min. 500 tys. zł)
- oświadczenie o
dysponowaniu odpowiednią
dla realizacji zamówienia
kadrą ze wskazaniem
poszczególnych osób i ich
kompetencji.
- min. 2 referencje /protokoły
odbiorów potwierdzające
wykonanie prac przy
realizacji podobnych zadań
(na kwotę min. 300 tys. zł)
- oświadczenie o
dysponowaniu odpowiednią
dla realizacji zamówienia
kadrą ze wskazaniem
poszczególnych osób i ich
kompetencji.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu do oferty należy
dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego wraz z
dokumentami opisanymi w powyższej tabeli, stanowiącymi załączniki do oświadczenia.
2. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym. 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. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego.

3. Oferent z chwilą złożenia oferty musi przedstawić pełnomocnictwa osób podpisujących
ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają
z przepisów prawa, dokumentów rejestrowych lub innych dokumentów.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na zasadzie spełnia –
nie spełnia. W przypadku nie wykazania warunków określonych w pkt. IV oferta
Wykonawcy nie będzie rozpatrywana.

V. Informacje o procedurze zapytania ofertowego
V.1 Opis przygotowania oferty:
1. Zapytanie ofertowe jest dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego
www.kme.eu oraz www.biznes-polska.pl
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim
3. Ofertę należy przesyłać zgodnie z wzorem oferty (załącznik nr 2).
4. Oferta i wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta winny być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta oraz zawierać nazwę Oferenta
lub pieczątkę nagłówkową firmy.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w oryginale,
o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
7. Zaleca się, aby Oferent zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
8. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
„Oferta złożona w procedurze udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności:
Zakupy wyposażenia i linii technologicznych. Nie otwierać przed upływem terminu
otwarcia ofert tj. 08.01.2018r., godz.10:30”
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie
lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

11.

12.

13.
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15.
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17.
18.
19.

20.

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w procedurze udzielenia zamówienia zgodnie
z zasadą konkurencyjności: Zakupy wyposażenia i linii technologicznych. Nie otwierać
przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 08.01.2018r., godz.10:30”
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
„Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w procedurze udzielenia zamówienia zgodnie z
zasadą konkurencyjności: Zakupy wyposażenia i linii technologicznych. Nie otwierać
przed upływem terminu otwarcia ofert tj. 08.01.2018r., godz.10:30”
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa
- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i innych
informacji ocenianych wg kryteriów oceny w jego ofercie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców
Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w
dostarczeniu korespondencji przez pocztę, kuriera lub inne osoby oraz za błędy lub
opóźnienia w działaniu systemu teleinformatycznego w przypadku wysłania
korespondencji w formie elektronicznej.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające warunki dopuszczające udział w
postępowaniu.
Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
za realizację całego pakietu/ pakietów stanowiących przedmiot zamówienia, podając ją w
zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty
jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na

wszystkie pytania. W przypadku ofert dotyczących wybranego pakietu lub kilku pakietów
Oferent wypełnia pola dotyczące tych pakietów a w pozostałe wpisuje „nie dotyczy”.
V.2 Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena - waga 60%
- czas reakcji serwisu– waga 20%
- gwarancja - waga 20%
Łączna maksymalna liczba punków z kryterium „cena” wynosi 60, za kryterium „czas
reakcji serwisu”- 20, za kryterium „gwarancja”- 20,
2. Liczba punktów w ramach kryterium „cena” będzie obliczana wg następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
------------------------------------- x 60 = liczba punktów w ramach kryterium „cena”
cena oferty badanej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę netto w
złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) W przypadku podania ceny oferty w EURO, średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówienia na złote wynosi 4,1749.
Średni kurs został określony zgodnie z art. 35 ust.3 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
d) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
3. Liczba punktów w ramach kryterium „czas reakcji serwisu” będzie obliczana wg
następującego wzoru:
Czas reakcji serwisu w ofercie badanej
---------------------------------------------------------------------- x 20 = l. pkt w ramach kryterium „czas reakcji serwisu”
czas reakcji serwisu w ofercie z najdłuższym terminem

e) Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców czas reakcji serwisu na
zgłoszenie, podany w dniach
f) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
4. Liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” będzie obliczana wg następującego
wzoru:
Okres gwarancji w ofercie badanej
---------------------------------------------------------------------- x 20 = l. pkt w ramach kryterium „gwarancja”
Okres gwarancji w ofercie z najdłuższym terminem

g) Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców okres gwarancji w
miesiącach
h) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
5. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru:
liczba punktów w ramach kryterium „cena”+ liczba punktów w ramach kryterium „czas
reakcji serwisu”+ liczba punktów w ramach kryterium „gwarancja” = łączna ilość punktów
oferty
6. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
przyznawanych wg opisanych kryteriów
7. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
V.3 Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) wraz załącznikami należy
składać w formie elektronicznej na adres przetarg@kme.eu lub w formie pisemnej
przesłanej na adres siedziby Zamawiającego UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
103A, 91 – 222 ŁÓDŹ (decyduje data dostarczenia przesyłki), lub bezpośrednio w
siedzibie zamawiającego: UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 103A, 91 – 222 ŁÓDŹ.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików
załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym
odczytanie ich treści np. PDF.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2018r. o godzinie 10:00
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
5. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o wycofaniu złożonej oferty
otwierane będą w pierwszej kolejności.
6. Koperty lub inne opakowanie zawierające oświadczenie o zmianie złożonej oferty zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który dokonał zmiany złożonej oferty.
V.4 Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
b. Wykonawca spełni warunki formalne określone w pkt IV,

c. złożone dokumenty będą aktualne oraz zostaną podpisane przez osoby
uprawnione,
d. oferta zostanie złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny.
V.5 Zawiadomienie o wyborze oferty:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie
wszystkich Wykonawców. Informacja o wyniku postępowania ukaże się nie później niż 7 dni od
upływu terminu składania ofert na stronie internetowej www.kme.eu oraz www.biznes-polska.pl
V.6 Warunki unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego
trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do
modyfikacji zapytania ofertowego.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
V.7 Dokumenty składające się na ofertę:
1. Formularz ofertowy– załącznik nr 2.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami
opisanymi w pkt. IV– załącznik nr 3
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 4
VI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania
zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez
zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w PLN lub EUR
4. Zamawiający dopuszcza mozliwosc dokonania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, ktore nie wpływają w istotny
sposob na przedmiot zamowienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
5. Zamawiający, przewiduje rowniez następujące mozliwosci dokonania istotnej zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzględnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamowieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczących zamiennosci lub
interoperacyjnosci sprzętu, usług lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodnosc lub znaczne
zwiększenie kosztow dla zamawiającego,
- wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana dotyczy przedłuzenia Terminu zakonczenia prac o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych będzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia prac, w
następujących sytuacjach:
- gdy wystąpią przyczyny niezalezne od wykonawcy, ktorych na dzien
podpisania umowy nie dało się przewidziec a ich wystąpienie bezposrednio
wpływa na niemoznosc zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie
okreslonym w pkt. III
-

c) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
- koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiający, działając z nalezytą starannoscią, nie mogł przewidziec,
- wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, ktoremu zamawiający udzielił zamowienia, ma zastąpic nowy
wykonawca:
- na podstawie postanowien umownych, o ktorych mowa w pkt. 4,
- w wyniku
połączenia,
podziału,
przekształcenia,
upadłosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązan wykonawcy
względem jego podwykonawcow,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartosc zmian jest
mniejsza niz 5 225 000 euro w przypadku zamowien na roboty budowlane lub 209
000 euro w przypadku zamowien na dostawy i usługi, i jednoczesnie jest mniejsza
od 10% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku
zamowien na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamowien na roboty

budowlane, jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
8. Wszelkie powyzsze postanowienia stanowią katalog zmian, na ktore Zamawiający moze
wyrazic zgodę. Nie stanowią jednoczesnie zobowiązania Zamawiającego do wyrazenia
takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktorej mowa powyzej, po stronie wnoszącego
propozycję zmian lezy udokumentowanie powstałej okolicznosci. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić
wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
VII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik nr 1 A - F: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich pakietów
objętych zamówieniem.
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

