Żory 13.06.2018 r.
Urządzenia i Konstrukcje
Spółka Akcyjna
Ul. Fabryczna 10
44-240 Żory
Polska/Poland
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
W ramach realizacji projektu: POIR.01.01.01-00-0609/17 „Opracowanie Elektrycznej
Lokomotywy Akumulatorowej ze zmiennym rozstawem kół „Elektra „ realizowanego w
ramach Działania Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie Badania przemysłowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nazwa Zamawiającego
Urządzenia i Konstrukcje Spółka Akcyjna
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w następujący sposób :
1. w formie elektronicznej ( skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do
reprezentacji wysłanej na adres e- mail biuro@uiksa.pl. Temat wiadomości
„ Zapytanie ofertowe nr 1/2008”.
2. za pośrednictwem poczty lub,
3. osobiście w sekretariacie Zarządu w siedzibie zamawiającego przy ulicy
Fabrycznej 10 44-240 Żory , Polska, w dniach roboczych (pn-pt.) w
godzinach od 08:00 do 14:00
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim , z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego
W sprawach technicznych Szymon Kupczak, s.kupczak@uiksa.pl , tel 32 435 98 06 wew.
21
W sprawach formalnych Szymon Paczena , s.paczena@uiksa.pl , tel 32 435 98 06 wew.
13 .
Termin składania ofert zamówienia
Do dnia 21-06-2018 do godziny 14.00.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, na kopercie prosimy
wskazać przedmiot postępowania oraz numer zapytania ofertowego, którego oferta
dotyczy. W przypadku złożenia oferty mailem, przedmiot postępowania oraz numer
zapytania ofertowego prosimy wskazać w tytule lub treści wiadomości
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup silnika elektrycznego i sterownika energoelektrycznego do budowy prototypu ( 1
komplet ) oraz zakup baterii akumulatorów typu VRLA do budowy prototypu ( 2 szt.)
wraz z elementami zoptymalizowanymi do potrzeb projektu.

Kategoria zapytania ofertowego
Dostawa
Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo : śląskie
Powiat: Żory
Miejscowość : Żory
Adres: Urządzenia i Konstrukcje S.A. 44-240 Żory ul. Fabryczna 10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Uzyskanie przez Zamawiającego na własność Przedmiotu Zamówienia w stanie
gotowości i przydatności do pracy
( właściwej dla przedmiotu dostawy) w chwili
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia .
Przedmiot zamówienia
Zakup silnika elektrycznego i sterownika energoelektrycznego do budowy prototypu ( 1
komplet ) oraz zakup baterii akumulatorów typu VRLA do budowy prototypu ( 2 szt.)
wraz z elementami zoptymalizowanymi do potrzeb projektu zgodnie z załącznikiem nr 1
Specyfikacja Techniczna .
Cenę Przedmiotu Zamówienia :
Cenę należy podać w walucie PLN podana jako cena netto + podatek VAT wyrażona w
PLN lub Euro.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą np. transport,
opakowanie, ubezpieczenie itp..
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych z zagranicznych ceną
podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto ( bez podatku
VAT ) określona w ofercie wyrażona w PLN ( cena podana w EUR zostanie przeliczona
na PLN według średniego kursu walut NBP z dnia poprzedzającego datę złożenia
oferty).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim , z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Kod CPV
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34630000-2
Nazwa kodu CPV
Części lokomotyw lub taboru kolejowego
Dodatkowe przedmioty zamówienia
CPV 34631000-9 Części lokomotyw lub taboru kolejowego,
CPV 34632300-9 Kolejowe instalacje elektryczne
Harmonogram realizacji zamówienia
Przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy.
Etap nr 1 . Zakup silnika elektrycznego i sterownika energoelektrycznego do budowy
prototypu ( 1 komplet ) oraz zakup 1 baterii akumulatorów typu VRLA, terminem
końcowym realizacji zamówienia jest termin dzień 20 lipca 2018 r..
Etap nr 2 . Zakup 1 baterii akumulatorów typu VRLA terminem końcowym realizacji
zamówienia jest termin dzień 31 sierpnia 2018 r..
Zamówienie uważa się za wykonane w dniu ukończenia przez Wykonawcę
wszystkich czynności składających się na Przedmiot Zamówienia , o ile zostanie to
potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym na piśmie pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub ich kolizji z terminami innych dostaw i prac
realizowanych w miejscu dostawy/montażu - po uprzednim uzgodnieniu z Dostawcą

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Nie dotyczy.
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia Do udziału w postępowaniu dopuszcza się

podmioty posiadające niezbędną wiedzę, doświadczenie i środki techniczne . Ocena spełnienia
powyższego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie dołączonego do oferty kopii aktualnego
Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg PN–EN ISO 9001 .
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty znajdujące się w sytuacji ekonomicznej
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie, wobec których nie jest prowadzone
żadne postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowe warunki.
1. Termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 30 dni od data
wpływu faktury do Zamawiającego.
2. Ważność oferty obejmuje minimum 30 dni od daty upływu terminu
składania oferty w ramach niniejszego Zapytania Ofertowego.
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3. Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na wskazane wyżej dodatkowe
warunki zamówienia powinno stanowić element oferty.
4. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie mniejszy niż 24
miesiące od daty dostawy.
Warunki zmiany umowy
Warunki realizacji zgodnie z załączonym projektem umowy. Zamawiający
dopuszcza możliwość drobnych zmian zapisów umownych pod warunkiem, że
zaproponowane zapisy umowne okażą się niemożliwe do zastosowania z uwagi na
specyfikę realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny, informacja o wagach punktowych i opis sposobu przyznania
punktacji.
Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wszystkie założenia techniczne na
podstawie następujących kryteriów:
1. Cena netto: 85%
2. Gwarancja: 15 %
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
(100%=100 pkt):
Ad.1 Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 85 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Ad.2 Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone w/g następującego wzoru:
Czas udzielenia gwarancji
(liczba miesięcy) oferty badanej
----------------------------------------------- x 15 = ilość punktów
Najdłuższy czas udzielenia gwarancji
(liczba miesięcy)
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową
ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
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Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował
elementarnymi zasadami
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo
ofertę.
Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje
odwołanie.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej ocenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

1) Oczekiwany zakres oferty:
a) Obligatoryjnie:
• Formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania,
zawierający informacje wymagane przez Zamawiającego, w szczególności:
o Nazwę oferenta, dane rejestrowe, adresowe i kontaktowe;
o Przedmiot oferty;
o Informację nt. spełnienia wymaganych parametrów technicznych
ujętych w ogłoszeniu/zapytaniu;
o Termin ważności oferty;
o Cenę netto (zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia), VAT, cenę brutto;
o Termin dostawy;
o Okres gwarancji;
o Informacje nt. wymogów formalno-prawnych i finansowych ujętych
w ogłoszeniu/zapytaniu;
o Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz
zdolności do realizacji zamówienia;
o Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji;
b) Opcjonalnie:
• specyfikacja techniczna w formie załącznika / dodatkowego dokumentu.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych ani częściowych .
Postanowienia końcowe:
✓

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty:
• niepowiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
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a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% 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.
Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie przeprowadzona na
podstawie oświadczeń złożonych przez oferentów, osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego oraz osoby wykonujące w
imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy,
w tym biorące udział w procesie oceny ofert.
✓

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego.

✓

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych
informacji, potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w
przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.

✓

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert,
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia
postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie
przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania
przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy
zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

✓

Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w
zakresie kryteriów oceny oferty, które będą prowadzone w formie osobistych
spotkań lub telekonferencji (dokumentowane protokołem) lub drogą elektroniczną
. W takim przypadku na negocjacje zostaną zaproszeni dwaj dostawcy, którzy
złożyli najkorzystniejsze oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenia z
informacją o dacie i miejscu negocjacji zostaną przesłane faksem lub drogą
elektroniczną. Zamawiający zastrzega brak możliwości uzgodnienia w trakcie
negocjacji gorszych warunków w stosunku do pierwotnie zawartych w otrzymanej
ofercie.

✓

Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena ofert
dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.

✓

Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

W imieniu Zamawiającego:
Szymon Paczena
Tel. +48 32 435 98 06

e-mail: biuro@uiksa.pl

Załączniki:
Zał. nr 1 Specyfikacja techniczna
Zał. Nr 2 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Projekt umowy
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