Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw
zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Tytuł projektu: Uruchomienie w Mirosławcu
przez firmę Drut-Plast Cables Sp. z o.o. produkcji specjalizowanych dla budownictwa okrętowego kabli energetycznych niskiego i
średniego napięcia, przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych z możliwością bieżącego badania
obciążalności prądowej, lokalizacji uszkodzeń oraz transmisji danych. Numer projektu: RPZP.01.05.00-32-S023/18

POZNAŃ, 03.12.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/RPOWZ 1.5 /2019 na „DOSTAWĘ LINII
TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ
TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”
W związku z realizacją przez Firmę DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o.. projektu pod nazwą „URUCHOMIENIE W
MIROSŁAWCU PRZEZ FIRMĘ DRUT-PLAST CABLES Sp. Z o.o. PRODUKCJI SPECJALIZOWANYCH DLA
BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO KABLI ENERGETYCZNYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA,
PRZEZNACZONYCH DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ BIEŻĄCEGO
BADANIA OBCIĄŻALNOŚCI PRĄDOWEJ, LOKALIZACJI USZKODZEŃ ORAZ TRANSMISJI DANYCH..”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz
inteligentnych specjalizacji Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności
przemysłu stoczniowego., ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W ODPOWIEDZI NA
PRZEDMIOTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO

PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I
URUCHOMIENIEM”, ZGODNIE Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTYM W
ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
1. Zamawiający:

"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
POLSKA
REGON: 300325900,
NIP: 7811787233
KRS: 0000260377
2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z
wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych
przez przedsiębiorstwa niezobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
3. Przedmiot zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
zamówienia niniejszego zapytania ofertowego JEST DOSTAWA LINII
TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I EKRANOWANIA KABLI, WRAZ
TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM” – przeznaczona dla produkcji
kabli.

Przedmiot
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Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
4.

Warunki udziału w postępowaniu.

4.1.
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonania oceny warunku udziału w postępowaniu.
Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania.
4.2.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie
niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu latach przed upływem
terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał
co najmniej jednej dostawy LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PANCERZENIA I

EKRANOWANIA KABLI.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych
dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4.3.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty
powiązane z firmą DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. 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:
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.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących
dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub
aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Na formularzu oferty należy odnieść się do poszczególnych wymagań opisu
przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:
 datę sporządzenia,
 nazwę i adres wykonawcy,
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4.
5.
6.
7.

cenę netto i wartość podatku VAT wyrażoną w PLN, obejmującą całość
przedmiotu zamówienia, UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert w walucie innej niż PLN.
 oświadczenie odnoszące się do spełnienia wymagań opisu przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym
bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
składającego ofertę.
Każdą stronę oferty należy parafować.
Ofertę należy przygotować w języku polskim załączane dokumenty
sporządzone w innym języku niż polski winny być przetłumaczone na język
polski.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 03.01.2020. r na adres:

"DRUT-PLAST CABLES" Sp. z o.o.
ul. GEN TADEUSZA KUTRZEBY, nr 16 G, lok. 137,
61-719, POZNAŃ,
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów lub dokumenty podpisane
elektronicznie) na adres:

przetargi@drutplast.com.pl
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7. Kryteria oceny ofert.
l.p.
1.

Nazwa kryterium
CENA NETTO

Waga
80%

2.

Okres gwarancji,

20%

Sposób przyznawania punktów.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze
złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę
kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena
badanej oferty) X waga kryterium X 100
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt

UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA
GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z
OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK
ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI
OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO
NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym:
 maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego
powyżej)
 i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że
Wykonawca udzielił gwarancji w wymiarze 1 roku.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i
wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z
oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.
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8. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 07.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
9. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 15.01.2021 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczoodbiorczego przez obie strony.
10. Pozostałe informacje.
1. Osoba kontaktowa w sprawie zapytania ofertowego:
Pan Andrzej Żywica
adres poczty elektronicznej: przetargi@drutplast.com.pl
telefon: +48 693 835 680
2. O wynikach oceny ofert Zamawiający poinformuje Oferentów w terminie 30 dni roboczych
licząc od dnia następnego po końcowym terminie składania ofert.
3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej
przez zamawiającego i wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg.
określonych kryteriów oceny ofert.
4. Niepotwierdzenie któregokolwiek wymagania wskazanego we wzorze oferty powodować
będzie jej odrzucenie jako niespełniającej wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Oferty,
które nie spełniają wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów lub żądania
wyjaśnień odnośnie treści oferty lub złożonych dokumentów.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu
doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania
przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie
ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
9. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania. Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
10. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29. Stycznia 2004 r - Prawo
Zamówień publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych
określonych w tej ustawie.
11. Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie Zamawiającego http://www.drutplast.com.pl/
oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
12. Zamówienia Uzupełniające
uzupełniających

–

Zamawiający

nie

przewiduje

udzielania

zamówień

11. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
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3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu,
wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie dostaw wskazanych w
niniejszym załączniku.
5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie
rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12. Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
Załącznik nr 2 – Wzór umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań wykonawcy z zamawiającym.
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu wykonanych dostaw.
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