ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4
z dnia 28.03.2017 r.
I. Zamawiający
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. ul. Leśna 1, Józefów;
05-860, Płochocin ; REGON: 011541641; NIP: 5290009057
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa ozonatora
Kod CPV: 39350000-0
Nazwa kodu CPV : Urządzenia do obróbki ścieków
III. Postanowienia ogólne
1) Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych
2) Amortyzacja przedmiotu zamówienia będzie współfinansowana przez Unię Europejską w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.2
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw,
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5) Zamawiający zastrzego sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
przyczyny
IV. Warunki stawiane wykonawcy i wykluczenia
1) Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności
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.
2) Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń
znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).

V. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ozonatora do ozonowania osadów ściekowych w celu ich
higienizacji.
Ozonator – wykorzystanie ozonu w celu higienizacji osadu – gwarantuje osiągnięcie wysokiej
skuteczności higienizacji przy jednoczesnym braku wpływu na możliwość odwadniania osadu.
VII. Kryterium oceny ofert
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem
oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów:
Kryterium (a):
Oferowana łączna cena brutto przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań (wskazana w I cz.
FORMULARZA OFERTOWEGO). Waga kryterium 70%.
Sposób wyliczenia punktów:

Wynik

=

Najniższa cena netto spośród badanych ofert
----------------------------------------------------------------------- x 70 pkt.
Cena netto badanej oferty

Kryterium (b):
Najkrótszy czas dostawy. Waga kryterium 30%.
Sposób wyliczenia punktów:
Najkrótszy czas dostawy spośród badanych ofert
Wynik = ------------------------------------------------------------------------------- x 30 pkt.
Czas wykonania usługi badanej oferty
2) Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100.
3) Zamawiający do realizacji usługi wyłoni jednego Oferenta, który zdobędzie najwyższą liczbę
punktów.
4) W przypadku konieczności wyboru pomiędzy ofertami zbliżonymi pod względem
gospodarczym, Zamawiający wybierze ofertę najbardziej korzystną w zakresie oddziaływania na
środowisko i klimat (rezultat projektu charakteryzuje się np.: mniejszą energochłonnością,
mniejszym zużyciem wody, wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyclingu).
5) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową.
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
1 Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 05.04.2017 r. do godz. 23:59 w siedzibie Zamawiającego
tj. w firmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA –NOVA Sp. z o.o. ul. Leśna
1, Józefów; 05-860 Płochocin lub nadesłać e-mailem na adres: katarzyna.knap@geanova.pl

2) Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 8:00 dnia 06.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5) W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub
komputerze i podpisać ją w sposób nieścieralny; oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej
(zamkniętej) kopercie i opisana w sposób następujący:
„Oferta dla firmy GEA-NOVA Sp. z o.o. w związku z projektem dofinansowanym z działania 1.2
RPO WM” na lata 2014-2020.
2) Do przygotowania oferty właściwy jest formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania.
3) Szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Katarzyna Knap, tel. 693206-701, e-mail: katarzyna.knap@geanova.pl
X. Załączniki
1) Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zał. nr 2).

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 1.2 RPOWM

...........................................................
(miejscowość i data)
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
..........................................................................
..........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, fax)

………………………………………………..
(adres e-mail)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe … z siedzibą w …, przekładam/przekładamy niniejszą
ofertę.
Oferuję wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w
zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że będę związany ofertą w okresie do dnia ………2017 r.
Oferuję wykonanie zlecenia:
w kwocie netto ………………….zł. (słownie: ………………………………………………złotych)
+ podatek VAT wg. stawki …% w wysokości ………… zł. (słownie: ……………………………..
złotych)
Łączna wartość zamówienia wynosi …………………zł brutto
(słownie:…………………………………………………….. złotych)
Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Czas realizacji: …………………… dni.

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego dot. realizacji zlecenia w ramach projektu 1.2 RPOWM

...........................................................
(miejscowość i data)
WYKONAWCA (PIECZĄTKA)
..........................................................................
..........................................................................
(nazwa i adres siedziby wykonawcy)

..........................................................................
(telefon, fax)

………………………………………………..
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiem 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 5% 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.

........................................
Pieczęć i podpis wykonawcy

