ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta
Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kurza Stopka 5/C
70-535 Szczecin
Email: ksiegowa@sanprobi.pl
Tel. : 91 812 38 04
Fax: 91 812 38 05
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych, mebli laboratoryjnych (1 Kpl.),
stanowiących element projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Sanprobi”,
dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach
Nabór nr: RPZP.01.02.00-IZ.00-32-001/16
Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:
Meble laboratoryjne (1 Kpl.)

Lp.
Nazwa
Poziom 1

Opis parametrów technicznych

Stół przyścienny o wym. 1700 x 600 x 900 mm [Sz x Gł x w]
wyposażony w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego z obrzeżem
1
Stół przyścienny
prostym, konstrukcja C - kształtna z profili 50 x 30mm, szafka
laminowana podwieszana 60 z 1 szufladą i drzwiami.
Stanowisko zlewowe o wym. 1600 x 700 x 900 mm [Sz x Gł x w]
wyposażony w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego,
Stanowisko
konstrukcja C - kształtna z profili 60 x 30mm, szafka laminowana
2
zlewowe
podwieszana zlewowa 120 z drzwiami, szafka laminowana 40 z 4
szufladami x 1 szt., zlew ceramiczny x 2 szt., bateria laboratoryjna c/z
woda, osłona
Stół wyspowy o wym. 2400 x 1100 x 900 mm [Sz x Gł x w] wyposażony
w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego, szafka laminowana na
3
Stół wyspowy
nóżkach 60 z 1 szufladą i drzwiami x 6 szt., nadstawka metalowa o
długości 2300 mm z 2 półkami ze szkła oraz 8 gniazdami elektrycznymi
od środka stołu.
Stół przyścienny narożnikowy o wym. 2850/1200 x 700 x 900 mm [Sz x
Stół przyścienny Gł x w] wyposażony w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego z
4
narożnikowy
obrzeżem prostym, konstrukcja C - kształtna z profili 60 x 30mm, szafka
laminowana mobilna 60 z 1 szufladą i drzwiami x 3 szt.
Poziom 2
Stół przyścienny o wym. 1200 x 750 x 900 mm [Sz x Gł x w]
wyposażony w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego z obrzeżem
1
Stół przyścienny
prostym, konstrukcja C - kształtna z profili 60 x 30mm, szafka
laminowana podwieszana 60 z 1 szufladą i drzwiami x 2 szt., blenda

osłonowa na ścianę z żywicy fenelowej o wym. 2100 x 500 x 80 mm.
Stół wagowy laminowany o wym. 900 x 750 x 900 mm [Sz x Gł x W] z
2
Stół wagowy
blatem i płytą wagową z konglomeratu kwarcowo - granitowego
Stół przyścienny narożnikowy o wym. 3400/4100 x 750 x 900mm [Sz x
Gł x w] wyposażony w: blat z konglomeratu kwarcowo - granitowego z
obrzeżem prostym, konstrukcja C - kształtna z profili 60 x 30mm, zlew d
ceramiczny x 2 szt., bateria laboratoryjna c/z woda x 1 szt., szafka
Stół przyścienny laminowana zlewowa 120 x 1 szt., szafka laminowana podwieszana 60 z
3
narożnikowy
1 szufladą i drzwiami x 5 szt., szafka laminowana podwieszana 40 z 4
szufladami x 1 szt., szafka laminowana wisząca o wym. 1000 x 300 x
620mm [Sz x Gł x W] x 3 szt., nadstawka metalowa z 2 półkami ze szkła
i 2 gniazdami elektrycznymi, blenda osłonowa na ścianę, osłony pionowe
na stół x 2 szt.
Stół przyścienny o wym. 4400 x 700 x 800 mm [Sz x Gł x W]
wyposażony w: blat laminowany prosty o grubości 36 mm, konstrukcja C
4
Stół biurko
- kształtna niska z profili 60 x 30 mm, szafka laminowana podwieszana
niska 60 z 1 szufladą i drzwiami x 2 szt., szafka laminowana
podwieszana niska 60 z 3 szufladami x 3 szt.
Poziom 3
Szafa
Szafa laminowana o wym. 770 x 460 x 2100 mm [Sz x Gł x W] z
1
drzwiami z zamkiem i półkami.
2
Krzesło
Krzesło laboratoryjna wysokie z oparciem i podnóżkiem x 5 szt.
3
Krzesło
Krzesło laboratoryjna niskie z oparciem x 2 szt.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie
warunków udziału nie jest obowiązkowe)
1) Doświadczenie w branży, przez co rozumiane będzie realizacja podobnego zamówienia co
najmniej dwa razy w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.
2) Oferent nie jest w stanie likwidacji ani upadłości i nie toczy się postępowanie o postawienie w
stan likwidacji bądź upadłości.
3) Oferent nie zalega z podatkami oraz ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4) Przeciwko oferentowi nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
5) Oferent nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem, przy czym powiązanie
kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności jako:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawanie 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.
Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się na podstawie oświadczeń oferenta
przewidzianych w pkt. 13.

4.Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty.
Cena netto stanowi 100 % wagi jako kryterium wyboru oferty. Wybór dostawcy nastąpi w przypadku
zaoferowania najniższej ceny .przedmiotu zamówienia.
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Oferent otrzyma 100 pkt. w przypadku zaoferowania najniższej ceny oferowanej dla przedmiotu
zamówienia.
Algorytm obliczenia liczby otrzymanych punktów dla pozostałych oferentów przedstawia się
następująco:
Liczba punktów = (Najniższa cena/Cena zaproponowana przez oferenta)*100.
Do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w p. 2 Zapytania ofertowego zostanie
wybrany oferent, który złoży ofertę zgodnie z warunkami, określonymi w p. 6 i 11 Zapytania
ofertowego.
6. Termin składania ofert (termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty
ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty
ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych. Termin 7 lub 14 dni
kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się
z upływem ostatniego dnia).
31.01.2018 – 09.02.2018
7.Termin realizacji Umowy
Maksymalny termin realizacji dostawy: 6 (słownie: sześć) tygodni od dnia podpisania Umowy z
wybranym oferentem/dostawcą. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminu w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych dostaw i prac
realizowanych w ramach projektu - po uprzednim uzgodnieniu z wybranym oferentem/dostawcą.
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Postępowanie wyklucza podmioty powiązane osobowo lub/i kapitałowo z Beneficjentem, określonym
w p. 1 Zapytania ofertowego.
9.Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
Beneficjent zastrzega prawo zmiany umowy lub odstąpienia od niej w przypadku zmian prawnych
dotyczących laboratoriów mających wpływ na przedmiot i zakres inwestycji, istotnej zmiany norm
technicznych i sanitarnych mających wpływ na inwestycję, a nadto w przypadku braku decyzji
administracyjnych lub wydania decyzji odmownych, jeżeli takie będą potrzebne do przeprowadzenia
inwestycji.
10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).
Nie dotyczy.
11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub
dopuszcza ich składanie.
Nie dotyczy.
12. Informacje o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót
budowlanych, ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone, jeżeli zamawiający przewiduje ich
udzielenie**.
Nie dotyczy.
13. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:
i. Oświadczenie oferenta, potwierdzające regulowanie w terminie zobowiązań wobec Urzędu
Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz braku zalegania w opłacaniu składek na

ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz podatków.
ii. Oświadczenie oferenta, dotyczące nie pozostawania w stanie upadłości, pod zarządem
komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego.
iii. Oświadczenie oferenta, potwierdzające fakt realizacji dwóch zamówień/dostaw o charakterze
podobnym do oferowanych w ramach składanej oferty w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających
datę złożenia oferty, zawierające wyszczególnienie podmiotów zamawiających, na rzecz których
zamówienia te zostały wykonane wraz z ich zakresem.
iv. Oświadczenie oferenta, że przeciwko oferentowi nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
v. Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Beneficjentem, przy czym
powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć w szczególności jako:
1.uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2.posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3.pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4.pozostawanie 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.
Termin związania ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres:
- Sanprobi Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Kurza Stopka 5/C, 70-535 Szczecin (wymagany oryginał oferty)
00

nie później niż do dnia 09.02.2018 godz. 14 .
O ważności złożenia oferty w terminie decyduje data wpływu oferty w wyznaczonym terminie.
Wymagane jest aby oferta była podpisana przez oferenta, zgodnie z właściwym sposobem jego
reprezentacji oraz opatrzona pieczątką firmową.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018 o godz. 15

00

w siedzibie zamawiającego.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
- nazwę i adres oferenta;
- informacje na temat parametrów technicznych mebli laboratoryjnych;
- cenę całkowitą netto i brutto za dostawę objętą zapytaniem;
- informacje dotyczące:
 Okresu gwarancji od daty dostawy,
 Dostępności Autoryzowanego serwisu na terenie Polski,
- datę sporządzenia i termin ważności oferty;
- powinna zostać przygotowana w języku polskim.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających w/w informacji oraz ofert,
zawierających specyfikację mebli laboratoryjnych, znacząco odbiegających od wskazanych w p. 2
(tabela) niniejszego Zapytania Ofertowego parametrów technicznych. W przypadku, gdy na podstawie
dostarczonej oferty nie będzie można zweryfikować spełniania przedmiotowych parametrów
technicznych – oferta taka zostanie odrzucona.
Szczecin, 31.01.2018
……………………………………..
Pieczęć i podpis Beneficjenta

