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14.09.2016
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. Nazwa Zamawiającego
AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
ul. Świętosława 272A
39-200 Dębica
email: finanse@aksil.pl
2. Określenie trybu zamówienia
Zamówienie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami
konkurencyjności.

3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie do oczyszczania wody spełniające następujące
kryteria:
- posiada 1 zbiornik samonośny o pojemności co najmniej 300 l
- mieszadło napędzane silnikiem wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej
- pompę wirową zasilającą urządzenie o przepływie co najmniej 300 l/godz.
- pompę pneumatyczną do ekstrakcji otrzymanego szlamu
- dozownik proszku
- kontrolę poziomu brudnej i czystej wody
- nominalna wydajność urządzenie powinna być nie mniejsza niż 100 l/godz.
Wykonawca w ofercie powinien zawrzeć szczegółowy opis techniczny urządzenia
4. Wymogi dotyczące oferenta
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 PZP
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem, a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
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lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych w postępowaniu zostanie dokonana według
formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymienionych w pkt. 1 i 2 jest podpisane
oświadczenie stanowiące integralną część formularza oferty.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Informacje o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert uzupełniających
7. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia 15.12.2016 i do tego dnia musi zostać
uruchomiony i przetestowany w siedzibie Zamawiającego.
8. Informacja nt. wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryteria oceny ofert są następujące:
 Cena 80 punktów
Kryterium ceny oceniane jest w sposób następujący: oferta z najniższą ceną otrzymuje 80
punktów. Każda kolejna oferta oceniana jest w sposób następujący:
cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 80 punktów

Kryterium jakościowe:
Okres gwarancji:
Kryterium
 20 punktów – Gwarancja powyżej 12 miesięcy
punktowe
 0 punktów – gwarancja 12 miesięczna

10. Miejsce, termin i forma składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 21.09.2016 do godziny 14:00.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferty można składać za pośrednictwem przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej, osobiście
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres finanse@aksil.pl
Oferty złożone w inny sposób nie będą podlegać ocenie.
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W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej formularz oferty należy
wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować wraz z wszystkimi załącznikami do formatu
PDF i w takiej postaci przesłać do Zamawiającego. Ma to na celu zapewnienie integralności
oferty.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2016 o godzinie 14:15 w siedzibie firmy.
O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni mailowo lub osobiście w ciągu 14 dni
kalendarzowych.
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa w ciągu 90 dni kalendarzowych od upływu terminu składania
ofert.
12. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania
przyczyny.
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FORMULARZ OFERTY
Zamawiający:
AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
ul. Świętosława 272A
39-200 Dębica
email: finanse@aksil.pl

Oferent:
Nazwa ……………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………..
Nr telefonu/fax. ……………………………………………..
Nr NIP ………………………………………………………
Nr REGON ………………………………………………….
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę flokulatora do siedziby Zamawiającego,
oferujemy

Lp.

Wyszczególnienie

Cena
Liczba
Wartość
netto za
VAT
sztuk
netto
szt.

Wartość
brutto

1.

Lp.
1.

Kryterium jakościowe

Liczba punktów

Oświadczenia
1) Oświadczamy, że
a. zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz uzyskaliśmy konieczne informacje
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.
b. spełniamy wszystkie warunki Zamówienia.
c. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu,
a w przypadku wyboru naszej oferty do czasu zawarcia umowy.
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d. wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
e. nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 PZP
f. nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo i kapitałowo
2) Deklarujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia
wskazanego w zamówieniu
3) Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia naszej firmie, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym.
4) Termin związania ofertą upływa 90 dni kalendarzowych od upływu terminu składania
ofert.
Załączniki:
1. Szczegółowy opis techniczny proponowanego rozwiązania

Miejscowość i data …………………………….

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych do
do reprezentowania oferenta:
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Wzór umowy
W dniu ….............
Pomiędzy firmą
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w …...........................................................
KRS ….....................................
NIP …......................................
zwanym dalej ZAMAWJĄCYM reprezentowanym przez:
1. ………………………………………….
a
mającym swą siedzibę w
zarejestrowanym w
KRS
NIP
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowanym przez:
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się
dostarczyć ……………………………..
§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w §1, Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości + 23% VAT.
2. Warunki płatności przelewem na wskazane konto.

§3
1. Wstępny odbiór i przekazanie przedmiotu umowy następuje u Zleceniobiorcy i obejmować on
będzie sprawdzenie zgodności wykonania z zatwierdzoną wstępną dokumentacją techniczną,
umową i aneksami, dotyczącymi danego urządzenia, o ile takowe będą istniały. Protokół będzie
podstawą do wystawienia faktury.
2. Ostateczny odbiór i przekazanie przedmiotu umowy następuje u Zamawiającego po dokonaniu
rozruchu technicznego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego, które zostaną przeprowadzone
w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia (fax, e-mail, telefoniczne) Zamawiającego przez
Zleceniobiorcę , nie później niż 30 dni od daty odbioru u Zleceniobiorcy.
3. Protokół winien zostać podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron i zawierać wzmiankę
o braku wad i usterek wykonanego dzieła w chwili odbioru urządzenia.
4. Odbiory będą się odbywały w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Zleceniobiorcy. W
przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru w terminie 3 dni od pisemnego
zawiadomienia go o gotowości do tego przez Zleceniobiorcę to Zleceniobiorca po wyznaczeniu
dodatkowego terminu ustali protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie
komisję powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.
§4
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Urządzenia zawarte w niniejszej umowie do momentu zapłaty stanowią własność Zleceniobiorcy.
W przypadku nieterminowej zapłaty Zleceniobiorca naliczy odsetki zawarte w § 10.
§5
Wszelkie zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące braków lub wad w wykonanej pracy oraz
uzasadnione żądania ewentualnych uzupełnień lub poprawek, wynikłych z winy Zleceniobiorcy,
powinny być zgłoszone na piśmie.
Ewentualne zmiany i uzupełnienia w wykonywanej pracy, wynikłe nie z winy Zleceniobiorcy, mogą
być przyjęte do wykonania na podstawie dodatkowej umowy (aneksu) z Zamawiającym i za
oddzielnym wynagrodzeniem.
§6
W przypadku, gdy wykonanie pracy z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy zostanie
przerwane przez Zamawiającego na skutek odstąpienia od umowy lub wstrzymania prac przez
Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty przerwanych prac, odpowiednio do
komisyjnie ustalonego zaawansowania prac.

§7
Wszystkie warunki niniejszej umowy obowiązują strony bez potrzeby osobnych wezwań, strony
nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej
umowy mają moc prawną tylko wtedy, gdy są stwierdzone i podpisane przez obie strony.
§8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9
1. Ustalenia szczegółowe: Zleceniobiorca udziela ………. gwarancji na wykonane urządzenie od
momentu ostatecznego odbioru i uruchomienia.
2. O wystąpieniu wad urządzenia, opisanego w § 1, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Zleceniobiorcę za pośrednictwem faxu. Zleceniobiorca jest obowiązany do przystąpienia do
usuwania wad jak najszybszym, nie później niż w ciągu 14 dni..
3. Po przystąpieniu do czynności związanych z określeniem skutków powstania wady lub awarii,
Zleceniobiorca uzgodni z Zamawiającym sposób, termin i czas usunięcia wady lub awarii.
4. Przesunięcie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej może nastąpić wyłącznie na podstawie
pisemnego porozumienia stron.
5. W przypadku udowodnienia, że do uszkodzenia urządzenia doszło z winy Zamawiającego,
Zamawiający zwróci Zleceniobiorcy wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego urządzenia.

§ 10
1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jednej ze stron, strona ta zapłaci
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto powiększoną o wielkość
udokumentowanych poniesionych kosztów.
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§11

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na drodze cywilnoprawnej do
pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

§ 12
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr.1 – Parametry techniczne.

ZLECENIOBIORCA:

ZAMAWIAJĄCY:

