Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3
Numer projektu: POIG.04.03.00-00-257/11
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonania kształtownika do budowy
konstrukcji stalowych”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na: zakup środka trwałego MIG –MAG z na potrzeby projektu
GILLMET Sp. z o.o. współfinansowanego ze środków EFRR oraz w formie dotacji celowej
w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Starogard Gdański, dnia 08.04.2013 r.
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SPIS TREŚCI:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Postanowienia ogólne.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Załączniki
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I ZAMAWIAJĄCY
Gillmet Sp. z o.o.
ul. Jabłowska 25
83-200 Starogard Gdański
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a sprzedawcą
w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
1.
2.
3.
4.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. MIG –MAG z wbudowaną chłodnicą o mocy 500 A z wyposażeniem: 10m
podajnikiem, uchwytem spawalniczym i zespołem przewodów
IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji do 30.04.2013 r.
V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.
3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci
przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego
doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Jarosław Łukowski
tel. kom 501 612 217
tel. 58 56 290 80
fax.58 56 110 95

Strona 3 z 4

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. W ofercie należy podać datę jej sporządzenia, osobę upoważnioną do kontaktu, termin
ważności oferty (nie krótszy niż 14 dni) oraz cenę.
2. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu złożenia oferty.
VII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2013 r. do godziny 15.00 w siedzibie
firmy GILLMET Sp. z o.o.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VIII KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona
oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena netto

100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C N x 100
PC=
CR

P – otrzymane punkty
C N – cena netto oferty najkorzystniejszej
C R – cena netto oferty rozpatrywanej

IX INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
X INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedawca zostanie poinformowany telefonicznie.
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