Grudziądz, dn. 28.03.2017
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
ul. Nad Torem 11 zaprasza do przygotowania i złożenia oferty według poniższej informacji o zamówieniu.

Status ogłoszenia:
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
ekobud@ekobud.com.pl
Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść
oferty.
Adres, siedziba Spółki:
86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11
Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 05.04.2017 do godziny 23.59.59
Kryteria oceny:
1. Cena – 80%
2. Warunki gwarancji – 20%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1. Cena:
Do porównania ofert będzie brana cena netto. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą
uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
C = Cena najtańszej oferty / Oferowana cena x 80
Gdzie:
C = ilość punktów przyznanej ocenianej ofercie
2. Warunki gwarancji.
Termin realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia/umowy zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym a wybranym Dostawcą i
wskazany w umowie zawartej między Stronami. Termin ten nie może być jednak późniejszy niż do dnia: 30 lipca
2017 r.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy:
a) którzy znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe
wykonanie zamówienia,
b) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie.
Wiedza i doświadczenie:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji dostaw maszyn i urządzeń do produkcji betonu i zapraw
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Doświadczenie w zakresie realizacji dostaw maszyn i urządzeń do produkcji betonu i zapraw –
oświadczenie nr 1
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz potencjał organizacyjno-techniczny – oświadczenie nr 2
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – oświadczenie nr 3
Warunki zmiany umowy:
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać
zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług,
dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem
przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia;
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
- obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z P.P.U. EKOBUD Sp. z o.o. osobowo
lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
P.P.U. EKOBUD Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a
wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, - posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - 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.
Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Kod CPV:
42000000-6
42900000-5
42990000-2
Nazwa kodu CPV:
Maszyny przemysłowe
Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Różne maszyny specjalnego zastosowania

Informacja o zamówieniu z dnia 28.03.2017:

DOSTAWA MASZYN DO PRODUKCJI BETONU i ZAPRAW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych maszyn przeznaczonych do produkcji betonu i zapraw
w ilości 3 sztuki.

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie w P.P.U. „Ekobud” Sp. z o.o. autorskiej, innowacyjnej technologii produkcji
i formowania płyt styrobetonowych opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez Spółkę. Wdrożenie
technologii pozwoli na wprowadzenie do produkcji nowego produktu o unikatowych właściwościach technicznych
i użytkowych w stosunku do produktów dostępnych na rynku krajowym.

Opis maszyn i urządzeń:

1. MIESZALNIK DO PRODUKCJI BETONU I ZAPRAW WRAZ Z PODAJNIKIEM
Urządzenie do produkcji betonu i zapraw o wydajności zabezpieczającej potrzeby nowych technologii
pozwoli na produkcję materiału do tworzenia styrobetonu.

Podstawowe cech / parametry maszyn:
- maksymalne uziarnienie mieszanki – do 8mm
- rodzaj podajnika: ślimakowy
- pojemność leja: ok. 100l
- zasięg pompowania: 50-60m
- mobilność
Dostawca dokona rozruchu maszyny oraz szkolenia personelu.

FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 28.03.2017
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „EKOBUD” sp. z o.o., z siedzibą: 86-300 Grudziądz,
ul. Nad Torem 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - KRS
0000092065, NIP: 876-12-80-891, Regon 008263147
DANE OFERENTA:

1.

1.

Nazwa

2.

Adres

3.

Tel/fax

4.

e-mail

5.

NIP

6.

Nr wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej/KRS
(jeżeli dotyczy)

SKŁADAMY OFERTĘ na:
DOSTAWĘ MASZYN DO PRODUKCJI BETONU I ZAPRAW

2.

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:
Cena netto

….………………………..…zł (słownie: ……………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………….….)

Cena brutto

….………………………..…zł (słownie: ……………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………….….)

RAZEM

….………………………..…zł (słownie: ……………………………………………………………………..….

wartość netto

………………………………………………………………………………………………………………………….….)

Okres gwarancji

………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin realizacji

Okres : ….…………………………. (słownie: ……………………………………………………….…….. )

3.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą do dnia ………………………………..

4.

OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
………………….….., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

5.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko :

Jerzy Janicki

Adres:

86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11

Telefon:

56 / 465 83 62

Fax:

56 / 465 82 85

Adres e-mail:

ekobud@ekobud.com.pl

__________________, dnia __ __ 2017 roku

________________________________
(pieczęć i podpis Oferenta)

Załączniki:
1. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
- Doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji maszyn/urządzeń dla przemysłu styropianowego
2. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
A. Wykaz zrealizowanych dostaw maszyn i urządzeń do produkcji betonu i zapraw

Lp.

Podmiot, dla którego
zrealizowano dostawę

Termin dostawy
(miesiąc, rok)

Dane kontaktowe do osoby
mogącej potwierdzić należyte
wykonanie usługi: imię,
nazwisko, telefon

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.................................................. dnia .......................

..................................................................................
Podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Pieczęć (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE o posiadaniu potencjału do realizacji Zamówienia
(Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz potencjał organizacyjno-techniczny)
W imieniu (pełna nazwa Wykonawcy) ……………....…….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego z dnia 28.03.2017 r., ogłoszonego
przez P.P.U. „EKOBUD” Sp. z o.o. i akceptuję ich treść.
Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
Oświadczam, iż wobec (pełna nazwa Wykonawcy) ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości i nie zachodzą przesłanki zagrażające takim
postępowaniem.

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis oraz pieczątka

ZAŁĄCZNIK NR 3
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
Pieczęć (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 28.03.2017 ogłoszonego przez P.P.U. „EKOBUD” Sp. z o.o.
oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*)

…………………………………………….
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis oraz pieczątka

*) 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 udziałów lub co najmniej 10% 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.

