Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ A

1.

Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski s.c.

Adres siedziby
NIP
Osoba do kontaktu
Nr telefonu
Adres e-mail

33-122 Wierzchosławice 42
8733252397
Grzegorz Wrona
14 30 70 564
fmt@fmt-tarnow.pl

2.

Dane dotyczące zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi doradczej
związanej z wprowadzeniem do oferty produktowej firmy
Fabryka Maszyn Tarnów Łukasz Świderski & Józef Świderski s.c.
czterech typów tokarek posiadających certyfikaty CE:
certyfikacja czterech typów obrabiarek.
W ramach usługi przeprowadzona ma zostać certyfikacja urządzeń - ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi norm
Opis przedmiotu zamówie- zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE w
nia
celu potwierdzenia zgodności produkowanych maszyn z ww.
dyrektywą, co zostanie potwierdzone certyfikatami zgodności
wydanymi dla czterech typów obrabiarek.
Certyfikacji poddane zostaną następujące urządzenia:
- Tokarka TUJ-560M/TUJ-630M
- Tokarka TUJ-380CNC
- Tokarka TUJ-560MEF/TUJ-630MEF
- szlifierka RUP280
Termin realizacji zamówienia

od dnia 01.05.2017 do dnia 15.10.2017 r.

od dnia 16.02.2017 do dnia 24.02.2017
Termin i sposób składania
ofert

Termin związania ofertą
3.

Składanie oferty w formie pisemnej na adres Zamawiającego w terminie do 24.02.2017 r, godzina 16 00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: fmt@fmttarnow.pl
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.
minimum 100 dni

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

1.

Podmiot posiada siedzibę na terenie
RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju - akredytacja ośrodka innowacji.

2.

4.

Podmiot posiada siedzibę na terenie
RP i jest wpisany do Bazy Usług
Rozwojowych (BUR) prowadzonej
przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości
Podmiot dysponuje odpowiednim
potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu
zamówienia

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku
Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji
ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju)
Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Dokument
potwierdzający
notyfikację
jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń,
aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania
produktu lub testowania technologii.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów, którą można zdobyć za
kryterium cena
100

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za
kryterium …
Nie dotyczy

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium
cena
Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 1

Nie dotyczy

Kryterium fakultatywne (nazwa kryterium) – kryterium nr 2
Liczba punktów, którą można zdobyć za
kryterium …
Nie dotyczy
5.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Wytyczne do
przygotowania
oferty

1.
2.
3.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o
których mowa powyżej, 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 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.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania
3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
4.

Informacja dotycząca powiązań
kapitałowych
lub osobowych

Informacja dotycząca zmiany
umowy
Informacja dotycząca finansowania przedmiotu
zamówienia

…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

