ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 18 lutego 2017 r.

"S.P.D.V." Spółką Akcyjna zaprasza do składania ofert na dostawy infrastruktury B+R
stanowiącej wyposażenie laboratorium przemysłowego w ramach projektu „BUDOWA
LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO CELEM WZROSTU AKTYWNOŚCI BADAWCZOROZWOJOWEJ FIRMY S.P.D.V. SA” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, DZIAŁANIE I.2: Inwestycje
przedsiębiorstw w badania i innowacje, PODDZIAŁANIE I.2.1: Infrastruktura B+R
przedsiębiorstw.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady
konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
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2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa infrastruktury B+R stanowiącej wyposazenie
laboratorium przemysłowego firmy w ramach realizowanego projektu pn.: „BUDOWA
LABORATORIUM PRZEMYSŁOWEGO CELEM WZROSTU AKTYWNOŚCI BADAWCZOROZWOJOWEJ FIRMY S.P.D.V. SA” współfinansowanego ze środków europejskich w
ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja
wiedzy, DZIAŁANIE I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,
PODDZIAŁANIE I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw w szczegolnosci:
1. Phmetr – 2 szt.
2. Termometr – 3 szt.
3. Konduktometr – 1 szt.
4. Aparat do badania temperatury zapłonu – 1 szt.
5. Aparatura do oznaczenia stopnia korozji – 1 szt.
6. Rurki kapilarne do oznaczania lepkości metodą kapilarną – 2 szt.
7. Lepkościomierz – 3 szt.
8. Gęstościomierz oscylacyjny – 1 szt.
9. Dygestorium antywybuchowe – 1 szt.
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1. Dane Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
"S.P.D.V." Spółką Akcyjna
UL. TRAKTOROWA 126 /801
91-204 ŁÓDŹ

10. Waga techniczna – 2 szt.
11. Waga analityczna – 2 szt.
12. Mieszalnik – 4 szt.
13. Pipety automatyczne – 5 szt.
14. Spektrofotometr – 1 szt.
15. Titrator (biureta cyfrowa) – 1 szt.
16. HPLC chromatograf cieczowy – 1 szt.
17. Waga analityczna duża – 1 szt.
o parametrach technicznych określonych szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (w
załączniku).
3. Terminy i warunki realizacji zamówienia
a) Termin realizacji zamowienia:
* Dla zakresu zapytania punkty od 1 do 9 – realizacja/dostawa do 14.04.2017
* Dla zakresu zapytania punkty od 10 do 17 – realizacja/dostawa do 30.06.2017
b)

Rozliczenie odbędzie się fakturami. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły
zdawczo-odbiorcze częsciowe/koncowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Wykonawca wyrazi zgodę na 14 dniowy termin płatnosci za wystawioną fakturę.

4. Kryteria oceny ofert
a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierowac się kryterium:
* Cena – 60 %
* Deklarowany termin dostawy pozycji dotyczących kluczowych elementow (pozycje nr: 10 –17)
liczony w dniach począwszy od dnia wpływu zaliczki na konto dostawcy – 40%
Sposób oceny kryteriów
O=C+T
O – łączna ocena oferty
C – cena
T – Termin dostawy pozycji kluczowych liczony w dniach począwszy od dnia wpływu zaliczki na
konto dostawcy
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2. Termin dostawy usług i dostawy pozycji kluczowych
T – liczba punktow przyznanych za kryterium Deklarowany termin dostawy pozycji dotyczących
kluczowych elementow (pozycje nr: 10 –17) liczony w dniach począwszy od dnia wpływu
zaliczki na konto dostawcy
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1. Cena
C - cena oferty brutto
C = (C_min / C_x)*60
C – liczba punktow przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
C_min – najnizsza cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
C_x - cena brutto rozpatrywanej oferty

T = (T_min / T_x)*40
T_min – Najmniejszy, liczonych w dniach począwszy od dnia wpływu zaliczki na konto dostawcy,
termin dostawy wskazany w ofertach złozonych w odpowiedzi na niniejsze zapytanie
T_x – termin, liczony w dniach począwszy od dnia wpływu zaliczki na konto dostawcy, dostawy
wskazany w rozpatrywanej ofercie
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6. Termin i sposób złożenia oferty
a) Termin złozenia oferty upływa z dniem 21 marca 2017 r.
Ofertę nalezy złozyc osobiscie lub za posrednictwem poczty albo kuriera w siedzibie
UL. TRAKTOROWA 126/801, 91-204 ŁODZ lub tez przesłac za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres mailowy: m.galinski@spdv.pl.
b) Oferty złozone po terminie nie będą rozpatrywane.
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5. Opis sposobu przygotowania ofert
a) Wymagania podstawowe:
Oferta powinna być sporządzona na druku „Oferta cenowa” (Załącznik nr 1).
Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny i przejrzysty, w formie pisemnej.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
Oferta powinna być ważna co najmniej 60 dni od dnia jej wystawienia.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferent może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez
Oferenta więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne
lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez tego Oferenta.
Cena oferty powinna być podana w polskich złotych (PLN) w kwocie netto i brutto.
Cena określona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
c) Tryb udzielania wyjasnien do oferty.
Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego
Zapytania Ofertowego.
Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Mateusz
Galiński, kontakt: m.galinski@spdv.pl.
d) Oferta musi być oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta oraz podpisana przez
Oferenta (wskazane, by była również opieczętowana pieczęcią firmową), tj. przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. Przez osobę uprawnioną należy
rozumieć odpowiednio: osobę (z zastrzeżeniem zapisów o reprezentacji łącznej,
jeżeli dotyczy), która zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i
/oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Oferenta, w
obrocie gospodarczym.

Zasady wyboru ofert:
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z
zapisami zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego
(Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
7.

b) O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktow jaką otrzyma oferta.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzszą liczbę punktow
okresloną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.
8. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:
 Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub 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,
 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.
9. Informacja o upublicznieniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty
a) Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaze się na stronie
http://www.spdv.pl/index.php/dotacje w ciągu 7 dni od terminu składania ofert.
b) Informacja o niniejszym zapytaniu jest zamieszczona rowniez na stronie internetowej
przedsiębiorstwa http://www.spdv.pl/index.php/dotacje
c) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą
elektroniczną na podane adresy Oferentow biorących udział w postępowaniu.
d) Zamawiający sporządzi pisemny protokoł z wyboru najkorzystniejszej oferty.
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10. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu –
Mateusz Galiński, kontakt: m.galinski@spdv.pl.
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11. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
a) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia/zapytania w tym
warunków postępowania przed jego zakończeniem, o czym poinformuje wszystkich
poprzez
umieszczenie
informacji
na
portalu
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na własnej stronie
internetowej w chwili zaistnienia zmian, jak również zastrzega możliwość
niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
b) Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
c) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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12. Załączniki do zapytania ofertowego:
Zał. nr 1 – OFERTA CENOWA
Zał. nr 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – MINIMALNE
WYMAGANIA
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