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ZAMAWIAJĄCY.
Przedsiębiorstwo Przerobu Metali DOMET Sp. z 0.0.
NIP: 665-00-17-416
REGON: 310151006
Adres: Drążeń 24,62-513 Krzymów, PL
Strona internetowa: www.domet.org
E-mail: marketing@domet.org

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZOlAJ01

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI na podstawie
Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata
2014 - 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu pn. "Wzrost
konkurencyjności poprzez modernizację przedsiębiorstwa DOMET w zakresie poprawy efektywności
energetycznej" współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I. Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka dla działania 1.5.3. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwpoprzez poprawę
efektywności energetycznej".

Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia zgodnie z art.: 3 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pn.

Modernizacja kotłowni zakładowej z zastosowaniem kotła na ciekłe paliwo gazowe do
ogrzewania CO i CWU

znajdującej się w Drążeniu 24, 62-513 Krzymów, powiat koniński.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: Dostawa środków trwałych wraz z montażem.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż następujących środków trwałych:

Kocioł kondensacyjny na ciekłe paliwo gazowe 40kW wraz z instalacją i montażem
(montaż obejmuje dostosowanie pomieszczenia kotłowni do instalacji grzewczej gazowej,
montaż instalacji ze zbiornikiem gazu ciekłego o pojemności ok. 50001 i kotła
kondensacyjnego o mocy 40kW - zgodnie z projektem budowlanym)

Kod CPV:

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny
45331110-0 - Instalowanie kotłów
45231222-7 - Roboty w zakresie zbiorników gazu

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• Dostawę i rozładunek urządzeń
• Montaż wszystkich urządzeń i instalacji
• Uruchomienie instalacji
• Przeszkolenie obsługi
• Przekazanie dokumentacji instalacji
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• Przekazanie instrukcji obsługi i BHP urządzeń i instalacji

4. Wymagany minimalny okres gwarancji
Gwarancja na produkty min. 2 lata od daty dostawy i montażu (daty faktury do zapłaty).

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - w terminie do dnia 30.11. 2017 r

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie oraz zasoby finansowe, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. W tym celu Oferent przedłoży podpisane Oświadczenia, zawarte w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

IV.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA) ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:

Kryterium Wartość punktowa waci w %
Cena 90,00%
Gwarancja (liczona w miesiącach, ponad 10,00%
wymagane 24 miesiące, zawarta w cenie bez
dodatkowych warunków i opłat)

Zasady oceny kryterium "Cena":
Oferent, który przedstawi najniższą cenę, uzyska 90 pkt, pozostali Oferenci odpowiednio mniej, w
oparciu o wzór:
liczba punktów= cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 90

Zasady oceny kryterium "Gwarancja":
Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji (ponad wymagane 24 miesiące) uzyska 10 pkt,
pozostali Oferenci odpowiednio mniej, w oparciu o wzór:
liczba punktów= (okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy ofertowany okres gwarancji) x 10

,

2. Liczba punktów przyznanych za powyższe kryteria po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę
oferty.
3. Za najkorzystniejszą będzie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po ich
zsumowaniu
4. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch
miejsc po przecinku.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 października 2017 r. do godz. 15:00 osobiście lub
przesyłką pocztową/kurierskąw siedzibie zamawiającego tj.
PPM DOMET Sp z 0.0., Drążeń 24, 62-513 Krzymów,
lub na adres email Zamawiającego:marketing@domet.org.
W przypadku przesyłki pocztowej/kurierskiej za termin dostarczenia uważa się datę i godzinę
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie
do 7 dni od dnia sporządzeniu protokołu wyboru, na stronie internetowej Zamawiającego.
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3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie
do 7 dni od dnia sporządzeniu protokołu wyboru, na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zamawiający zawrze, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników postępowania, umowę z
Oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, oraz który spełni
wszystkie wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty w kopercie z
podaniem nazwy, adresu Zamawiającego oraz tytułu: "Oferta na kocioł kondensacyjny" na adres
siedziby firmy: PPM DOMET Sp z 0.0., Drążeń 24,62-513 Krzymów,

3. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: marketing@domet.org, w tytule
wiadomości wpisując: "Oferta na Kocioł kondensacyjny" .

4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

1) Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego - Formularz ofertowy.

2) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
musi jednoznacznie w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania tej oferty. Pełnomocnictwo
musi zostać dołączone do oferty.

3) Wypełniony i podpisany Formularz oświadczeń /załącznik nr 2/

4) Aktualny dokument rejestrowy (KRS, CEiDG), wskazujący na posiadanie przez Oferenta uprawnień
do realizacji dostawy, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia (PKD działalności).

VII. INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie, nie może być udzielane podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej do drugiego
stopnia lub ą związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
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Ponadto, osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu, jeżeli ubiegają się o udzielenie tego zamówienia lub zostały prawomocnie skazane za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Ponadto Zamawiający wykluczy Oferenta z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału
w postępowaniu, o którym mowa w punkcie III, oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem
nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający zastrzega sobie przekazywanie wszelkiej korespondencji w niżej wymieniony sposób:

• pisemnie na adres: PPM DOMET Sp z 0.0., Drążeń 24, 62-513 Krzymów,
• drogą elektroniczną na adres: marketing@domet.org

2. Adres strony internetowej, na której znajduje się ogłoszenie: www.domet.org;

3. Na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.domet.org będą zamieszczane odpowiedzi na
pytania wykonawców oraz aktualne informacje związane z postępowaniem.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

- dyrektor Krzysztof Jasiński, tel. 693 924 600
- Eryk Schellner , tel. 783 645 255

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

1. Zmiany umowy dopuszczalne są w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
b) Zmiany terminu wykonania zamówienia w związku z przedłużeniem się procedury udzielenia
przedmiotowego zamówienia publicznego,
c) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym podatku VAT,
d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących
realizacji projektu
e) wystąpienie "siły wyższej". "Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące brak możliwości
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,
f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy;

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę w formie pisemnej w
drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu
zamówienia.
2. Cena oferty musi zawierać całkowity koszt przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty
niezbędne do wykonania zamówienia.
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3. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę
należy przedstawić w wartościach netto, VAT, brutto, cyfrowo i słownie.
4. Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że jeśli trzecia
liczba po przecinku jest mniejsza od 5 - zaokrąglenie w dół, jeśli trzecia cyfra po przecinku jest równa
bądź wyższa niż 5 - zaokrąglenie w górę.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
6. Formularz ofertowy musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania umowy. Cena oferowana
winna uwzględnić wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia. Ostateczna,
sumaryczna cena obejmuje również wszystkie koszty uwzględniające wszystkie opłaty i podatki, także
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
7. Podana cena ofertowa, zamieszczona w Formularzu ofertowym jak i w kalkulacji cenowej ze
wskazaniem cen jednostkowych będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

XII. WYBÓR WYKONAWCY

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w oparciu o ustalone
kryteria oceny ofert, opisane w punkcie IV niniejszego zapytania ofertowego.

2. Niezwłocznie po wyborze naj korzystn iejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyniku
postępowania na swojej stronie internetowej, podając: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
wykonawcy, którego ofertę wybrano,

3. Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony telefonicznie.

4. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

XIII. POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz częściowych. Zainteresowane
podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań
technicznych pod nr telefonu oraz w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach
od 08:00 do 14:00.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego
przed upływem terminu 'na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak
również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w
ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie
przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z
któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich
ewentualnych roszczeń. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1.

2. Wzór formularza oświadczeń - załącznik nr 2

podpis

Pnc...>dsięb~on>twoFrzerobu i"ie~a:l
"VOM'ET" sp. z 0.0.

Drążeń 24, 62-513 Krzyrrww
teł. 063/2113178, t.eI./fax 063!Z4.13077
NIP665·0~17·416 Regon 310151005
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