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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w związku z realizacją projektu:

„Wzrost konkurencyjności spółki poprzez udoskonalenie i poszerzenie
oferty o nowe typy płytek”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 – 2013:

GOSPODARKA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DZIAŁANIE 3.2: PODNOSZENIE
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie w postaci: prasa z układem chłodzenia (urządzenie używane)
o danych technicznych nie gorszych niż wymienione poniżej:

 system hydrauliki ciśnieniowej
 system chłodzenia
 układ grzania
 komora próżniowa
 narzędzie do pakietowania
 automatyczne sterowanie temperatury i ciśnienia
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Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów:

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny

1 Cena Od 0 do 100 Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny 
badanej oferty mnożony przez 100

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM:

1. Oferowane urządzenie  używane  musi  być  w pełni  sprawne oraz musi  posiadać wszelkie  cechy i
funkcjonalności gwarantujące spełnienie parametrów technicznych.

2. Na  sprzedającym  przedmiot  zamówienia  spoczywa  obowiązek  złożenia  oświadczenia,  w którym
określony zostanie zbywca środków trwałych, miejsce i data ich zakupu. 

3. Zaznacza  się,  iż  przedmiotem  oferty  nie  może  być  urządzenie,  którego  zakup  został
współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych. Stąd też wymaga się, aby sprzedający
oświadczył, że w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia, urządzenie nie było współfinansowane
ze środków unijnych, ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Niniejsze
oświadczenie  będą  musieli  złożyć  również  ewentualni  pozostali  wcześniejsi  właściciele  środka
trwałego. Zorganizowanie ww. oświadczeń spoczywać będzie na sprzedającym. 

4. Oferty warunkowe oraz na urządzenie nowe nie będą rozpatrywane.

5. Celem  zapewnienia  możliwości  porównania  ofert,  prosimy  by  przesłana  przez  Państwa  oferta
zawierała Państwa dane kontaktowe. 

6. Ponadto, prosimy o podanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

7. Oferty powinny zawierać  datę  wystawienia  i  datę  obowiązywania  (lub  termin  związania  ofertą).
Oferty powinny być  podpisane i  opatrzone pieczątką firmową.  Każda strona oferty powinna być
parafowana.

Termin wykonania zamówienia: 30.04.2015 r.
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Ostateczny termin składania ofert: 17.04.2015 r.  do godz. 16.00,

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres: 

UNIDRUK s.c. Jacek Stencel, Paweł Stencel, ul. Boruty 5A, 95-100 Zgierz 

Oferty składane listownie lub osobiście  prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach,  z

adnotacją na wewnętrznej kopercie „Otworzyć dnia 17.04.2015 r.  po godz. 16.00”

Data i miejsce otwarcia ofert: 17.04.2015 r. po godz. 16.00, ul. Boruty 5A, 95-100 Zgierz 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Katarzyna Stencel

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego/Beneficjenta po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane.

W przypadku podania  wartości  ofert  w walucie  obcej,  wartość zamówienia  będzie przeliczana na
złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Poprzez złożenie  oferty Oferent  wyraża  zgodę na podanie  do wiadomości  pozostałych  Oferentów
szczegółów oferty.  Oferent  ma  prawo nie  wyrazić  zgody na  podanie  do  wiadomości  szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie stosownej adnotacji w treści składanej oferty.

Zamawiający/Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wykonania zamówienia.

Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne.

W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający/Beneficjent zastrzega sobie prawo do uznania za
wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w
tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

Zamawiający/Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wskazanym jest podawanie okresu ważności oferty nie krótszego niż 14 dni od daty ostatecznego
terminu składania ofert.

Oferent, którego oferta zostanie w wyniku wyboru uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie
do zawarcia umowy z Zamawiającym.

W  okresie  trwania  postępowania  przetargowego  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji
pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-
2013 i zasadach udzielania zamówień: www.rpo.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl
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