ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ RPLB.01.05.01-08-0197/16 z dnia 29.03.2017 r.
dotyczące wniosku nr RPLB.01.05.01-08-0197/16 „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” złożonego w ramach konkursu
zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i
innowacje, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, ogłoszonego
przez ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna
7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym – Lubuskie 2020

1. Nazwa, adres i dane Zamawiającego (Beneficjenta)
MARBA Sp. z o.o. sp. k.
ul. Racula – Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup maszyny pakującej w folię tabletki natychmiast po sprasowaniu- typu
FLOWPACK
1) z możliwością pakowania tabletek z różnymi prędkościami w przedziale
od 800 do1500 tabletek na minutę;
2) o maksymalnej wydajności nie mniejszej niż1500 tabletek na minutę;

3) możliwość pakowania tabletek zarówno w folię polipropylenową (PP) jak
i w folię wodnorozpuszczalną PVA;

5. Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty jedynym kryterium będzie cena netto (bez VAT) – 100 %, wg
poniższego wzoru:
P= (Cmin /Cb) x 100%
P- ilość punktów
Cmin – cena netto (bez VAT) najniższa pośród ważnych ofert
Cb – cena netto (bez VAT) oferty badanej

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów (P).
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy
nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
zostały złożone oferty, które otrzymały tą samą liczbę punktów, oferenci którzy
złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
W przypadku różnicy między ceną wskazaną cyfrowo, a ceną podaną słownie
Zamawiający przyjmie jako prawidłową cenę podaną słownie.
W przypadku prawidłowo wskazanej stawki VAT, przy błędnym jej obliczeniu
Zamawiający przyjmie jako prawidłowo obliczoną cenę całkowitą oferty i sam
dokona prawidłowego obliczenia ceny netto i stawki VAT.

7. Opis sposobu przygotowania oferty
a. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
b. Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 30 dni, przy czym bieg
terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W
ofercie należy podać termin jej ważności.
c. Ofertę należy złożyć w walucie EUR.
d. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e. Ofertę należy złożyć w języku polskim lub angielskim, pisemnie na
papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, na
drukach

przygotowanych

przez

Zamawiającego,

stanowiących

załączniki do Zapytania ofertowego.
f.

Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

g. Każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik
do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, podpisane przez osobę
(osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
h. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane
przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania
Wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentacji
Wykonawcy.
i.

W przypadku nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i pełnomocnictw lub złożenia
dokumentów

potwierdzających

spełnienie

warunków

udziału

w

postępowaniu i pełnomocnictw, ale zawierających błędy Zamawiający
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie
później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
j.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie
wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu i uzna Ofertę
Wykonawcy wykluczonego za odrzuconą.

8. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia oferty:
a. Formularz oferty wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg
załącznika nr 2 do zapytania ofertowego
d. Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i
kapitałowych wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego
9. Przesłanki odrzucenia ofert:
a. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego (m.in. Formularz
Oferty oraz załączniki muszą być złożone na drukach przygotowanych
przez Zamawiającego)
b. Oferta została podpisana przez osoby nieumocowane prawnie.

10. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18.04.2017 r. godzina 10:00
11. Sposób oraz miejsce składania ofert:
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym, stanowiącym
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Ofertę można: dostarczyć osobiście w siedzibie spółki lub przesłać pocztą (lub
kurierem) na adres: MARBA Sp. z o.o. sp. k., ul. Racula – Głogowska 10a, 66-004
Zielona Góra.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta – zapytanie ofertowe nr 2
dotyczącego wniosku nr RPLB.01.05.01-08-0197/16 „Wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” złożonego w ramach
konkursu zamkniętego nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 – nie otwierać przed
dniem 18.04.2017 r. godzina 10:25
12. Termin i miejsce otwarcia ofert:
18.04.2017r. godz. 10:25 w siedzibie zamawiającego – ul. Racula – Głogowska
10a, 66-004 Zielona Góra. Otwarcie ofert jest jawne.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pocztą
tradycyjną lub elektroniczną lub faxem.
13. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Obiekt produkcyjno-magazynowy w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19.
Termin realizacji zamówienia do 5 miesięcy od momentu otrzymania
zawiadomienia o wyborze oferty.

14. Załączniki:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
b. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 2
c. Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i
kapitałowych – załącznik nr 3

Załącznik nr 1
…….………………………………
(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY
Ja/My, niżej podpisany/-i,
…………………………………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/ RPLB.01.05.01-08-0197/16
z dnia 29.03.2017 r. na zakup maszyny pakującej w folię tabletki natychmiast
po sprasowaniu – typu FLOWPACK.

składam/-y niniejszą ofertę:
1) Oferuję/-emy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za
cenę:
…………………………………………………………………………………………….

2) Oferuję/-emy maszynę pakującą tabletki w folię natychmiast po
sprasowaniu:
1) z możliwością pakowania tabletek z różnymi prędkościami w przedziale
od ……………….do ………………… tabletek na minutę;
2) o maksymalnej wydajności pakowania - …………………. tabletek na
minutę;

3) z możliwością pakowania tabletek zarówno w folię polipropylenową jak i
w folię wodnorozpuszczalną PVA;

Zobowiązuję/-emy się wykonać zamówienie w okresie ………………………… dni
od otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty
Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, pozostaję/-emy związany/-i
złożoną przez mnie/nas ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert oraz w
przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się zawrzeć umowę
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Ofertę składam/-y na ………ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2)

Oświadczenie

o

braku

powiązań

osobowych,

organizacyjnych

i kapitałowych
3)

Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 2

…….………………………………
(pieczęć firmowa)

Oświadczenie

Biorąc udział w postępowaniu nr 2/ RPLB.01.05.01-08-0197/16 z dnia 29.03.2017 r. oświadczam/y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

Załącznik nr 3
…….………………………………
(pieczęć firmowa)

Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
Ja, niżej podpisany(a)
....................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy oraz adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam, że nie jestem powiązany z 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 osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo, w szczególności poprzez to że:
- przedsiębiorstwo ma większość praw
udziałowca/akcjonariusza lub członka;

głosu

w

innym

przedsiębiorstwie

w

roli

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie
z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie
spółki;
- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego
przedsiębiorstwa
kontroluje
samodzielnie,
zgodnie
z
umową
z
innymi
udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie;
- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………….., dn. ……………………..

…….………………………………
(podpis upoważnionej osoby)

