Końskie, dn. 27.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPSW.02.05
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO
FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr RPSW.02.05.00-260028/17) GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty
na dostawę prasy oraz maszyn szwalniczych.
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie
NIP 6581982886
REGON 360670693
Tel: (+48) 41 375 37 66
e-mail: biuro@gekofiltration.pl
Strona internetowa: http://gekofiltration.pl
I.

Postanowienia ogólne
1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Postępowanie
o udzielenie zamówienia w ramach projektu jest przygotowane i prowadzone w trybie zasady konkurencyjności
w rozumieniu zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
3. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 27.03.2020 r. na stronach internetowych:
a) https://gekofiltration.pl/ – strona Zamawiającego,
b) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Kategoria ogłoszenia
Dostawy
5. Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
6. Miejsce realizacji zamówienia
Województwo świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Końskie, miejscowość: Kornica

II.

Warunki postępowania ofertowego
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Pomocniczo Zamawiający udostępnia zapytanie ofertowe w języku angielskim (załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego).
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3. Oferta jak i załączniki do oferty powinny zostać sporządzone przez Oferenta według warunków i postanowień
zawartych w zapytaniu ofertowym.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1)

Zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

2)

Unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych
i finansowych. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3)

Odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji przedmiotu zamówienia;
b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy oraz maszyn szwalniczych. Zakupione maszyny stanowić będą część
wyposażenia parku maszynowego do produkcji worków i rękawów filtracyjnych, w tym worków i rękawów filtracyjnych
z taśmą uszczelniającą szwy na bazie PET i silikonu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
Część 1 zamówienia obejmuje dostawę prasy do snapringów – 1 szt.
Część 2 zamówienia obejmuje dostawę następujących maszyn szwalniczych:

IV.

a)

maszyna długoramienna do szycia – 2 szt.;

b)

krótkoramienna maszyna do szycia 1-igłowa - 1 szt.;

c)

krótkoramienna maszyna do szycia 2-igłowa - 5 szt.;

d)

maszyna overlock - 1 szt.;

e)

płaska maszyna 1-igłowa - 1 szt.;

f)

płaska maszyna 2-igłowa - 1 szt.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa prasy i maszyn szwalniczych.

V.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy i maszyn szwalniczych. Zamówienie podzielone jest na dwie części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia:
Część 1 zamówienia
1)

Prasa do snapringów – 1 szt.

Część 2 zamówienia
1)

Maszyna długoramienna do szycia – 2 szt.
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2)

Krótkoramienna maszyna do szycia 1-igłowa - 1 szt.

3)

Krótkoramienna maszyna do szycia 2-igłowa - 5 szt.

4)

Maszyna overlock - 1 szt.

5)

Płaska maszyna 1-igłowa - 1 szt.

6)

Płaska maszyna 2-igłowa - 1 szt.

2. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w „Specyfikacji technicznej
przedmiotu zamówienia” stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne technicznie, z tymi, które wskazane zostały w specyfikacji
technicznej przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne powinny posiadać takie same lub korzystniejsze
parametry techniczne jak przyjęte w niniejszym opracowaniu. Przez wyższe parametry należy rozumieć zwłaszcza
większą funkcjonalność, szybszą pracę. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany
wykazać, że oferowana przez niego maszyna spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez
Zamawiającego.
4. Oferent może dołączyć do oferty np. katalog/kartę produktu lub szczegółowy opis zastosowanych funkcji oraz
rozwiązań technicznych i technologicznych – sporządzone w języku polskim lub angielskim.
5. Oferent/oferenci wybrani do realizacji zamówienia zobowiązują się dostarczyć Zamawiającemu maszynę/maszyny
fabrycznie nowe (Zamawiający wyklucza dostawę maszyn powystawowych), kompletne, sprawne, wolne od wad
fizycznych i prawnych, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
7. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
Kod CPV: 42715000-1 Maszyny do szycia
Kod CPV: 42636000-3 Prasy
8. Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym
niż do 31.10.2020 r. Termin wyboru wykonawcy do 7 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem, że może on ulec
wydłużeniu w przypadku konieczności wezwania oferentów do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
VI.

Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawcy oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania
Zamawiający nie ustala szczególnych warunków udziału.

VII. Dodatkowe warunki
Zamawiający nie wyznacza dodatkowych warunków.
VIII. Wykluczenia
1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z 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,
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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.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Oferenci zobowiązani
są podpisać „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego).
IX.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu potwierdzenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Oferent
jest zobowiązany załączyć do oferty:
1)

„Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2)

„Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego).

3)

„Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego).

X.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.
1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiający oraz Oferent przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również
przekazanie informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
2. Zapytania można przesyłać w języku polskim lub angielskim.
3. Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronach https://gekofiltration.pl/ oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Marzena Młodawska,
tel. (+48) 41 3753766.

XI.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskaże całość lub część zamówienia, które chce zrealizować.
Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.
2. Oferta powinna:
a)

zawierać pełną nazwę Oferenta, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu,

b)

posiadać datę sporządzenia,

c)

być podpisana przez osoby upoważnione.

3. Podpis na ofercie powinien być czytelny (identyfikujący imię i nazwisko osoby podpisującej) lub opatrzony pieczęcią
imienną.
4. Oferty sporządzane w językach obcych składane są wraz z tłumaczeniem. W przypadku niezgodności obowiązuje
wersja w języku polskim.
5. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osoby
uprawnione do składania oferty.
6. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty
Oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian.
7. Oferent powinien być związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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8. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. Nr 419 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż
w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie,
w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie
udostępniać”. Oferent nie może zastrzec nazwy firmy oraz jej adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i innych informacji ocenianych wg kryteriów oceny.
XII. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy:
1) W formie pisemnej (papierowej) przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: GWARANT-EKO GEKO
FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie, z zastrzeżeniem,
że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta składana w formie
pisemnej – korespondencyjnie – powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/RPSW.02.05”
lub
2) w formie skanów przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@gekofiltration.pl, w tytule wiadomości
e-mail wpisując: „Oferta - zapytanie ofertowe nr 5/RPSW.02.05”.
2. Termin składania ofert: do 14.04.2020 r. godz. 23:59 czasu Środkowoeuropejskiego (CET).
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub opóźnienia w dostarczeniu korespondencji
przez pocztę lub kuriera.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 15.04.2020 r. o godz. 09:00 czasu
Środkowoeuropejskiego (CET).
6. Zamawiający po otwarciu ofert może w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa dni robocze, żądać
od Oferenta uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty.
7. Brak odpowiedzi Oferenta w wyznaczonym terminie na złożenie wyjaśnień lub nieuzupełnienie braków oferty
w wyznaczonym terminie uznaje się za cofnięcie oferty przez Oferenta.
XIII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty ważne - zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniające warunki zapytania, zostaną poddane ocenie
punktowej, na podstawie kryteriów: CENA - waga 100%.
a) Zaoferowana cena powinna zawierać całkowite wynagrodzenie ryczałtowe i obejmować wszystkie koszty
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Podana cena pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji
z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
c) Cenę należy podać w złotych polskich (PLN), z uwzględnieniem wartości netto, brutto oraz wyodrębnionym
podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
z cenami podanymi w EURO lub USD. Na potrzeby oceny i porównania ofert, cena oferty podana w walucie
obcej czyli EURO lub USD zostanie przeliczona na PLN według tabeli kursów średnich walut obcych
Narodowego Banku Polskiego - Tabela A NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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d) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Oferent, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
e) Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
Cena = ──────────────────── x 100
Cena badanej oferty netto
2. Ocena zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
3. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w każdej części zamówienia wynosi 100 pkt.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.
XIV. Formalności po wyborze oferty
1. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli oferty oraz
upubliczni przedmiotową informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany
jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 21 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia o wyborze oferty.
3. Jeśli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Postępowanie może zakończyć się podpisaniem więcej niż jednej umowy.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Zamawiający zapłaci wybranemu Wykonawcy należne wynagrodzenie wynikające z zawarcia umowy maksymalnie
w trzech transzach, z zastrzeżeniem, że płatność końcowa stanowiąca co najmniej 5% kwoty należnego
wynagrodzenia nastąpi po sporządzeniu i podpisaniu protokołu odbioru.
XVI. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że na zmianę
terminu wyrazi zgodę Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym

Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, a termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w formie aneksu,
w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez Zamawiającego
i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
XVII. Klauzula informacyjna
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuje, że:
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Końskich, ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie.
2. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez
Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres biuro@gwaranteko.pl lub
pisemnie na adres ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w celu związanym z zapytaniem ofertowym
nr 5/RPSW.02.05 z dnia 27.03.2020 r.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami obowiązującymi Zamawiającego jako Beneficjenta Projektu
pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez
wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr RPSW.02.05.00-26-0028/17).
5. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z Wytycznymi; konsekwencje niepodania wymaganych danych wynikają z Wytycznych i zapytania
ofertowego.
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;
7. Osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
a)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą;

c)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVIII. Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1: Formularz oferty.
2. Załącznik nr 2: Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
4. Załącznik nr 4: Zapytanie ofertowe w języku angielskim.
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