Projekt „Zwiększenie konkurencyjności ASKO Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie
produkcji folii polipropylenowej”
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 z dnia 20/12/2017r.
Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
ASKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Metalurgiczna 17G,
20-234 Lublin
NIP: 9462284723
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV –35120000-1 Urządzenia ochronne
Przedmiot zamówienia:
Lp.
1.

Usługa

Monitoring procesu produkcyjnego komplet 1
Parametry minimalne:
 Rejestrator minimum 32 kamery IP,
 Kamera IP minimum 3 MPX – IP 66
 Switch – PoE min. 16 portów PoE
 Monitor kontrolny – min 17”
 Szafa RACK minimum 8U
 UPS minimum 1500 VA

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami.
Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta
uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
Miejscem dostarczenia zamawianych urządzeń jest adres: Asko Sp. Z o.o. ul. Metalurgiczna 17G,
20-234 Lublin
Oferta ważna: 90 dni
III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): maksymalnie do dnia 30.06.2018r
IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych poniżej.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
3) zostaną złożone w terminie.
3. Zamawiający ustanawia następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia – waga kryterium 80%,
2) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach) – waga kryterium 20%.
4. Sposób przyznawania punktów
4.1 Kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego zamówienia”
Ocena punktowa z uwzględnieniem wagi w kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego
zamówienia” (PKC) zostanie dokonana według wzoru:
Cn
PKC = ------------ x 80
Cb
gdzie:
PKC – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Całkowita cena netto za wykonanie całego
zamówienia”
Cn – najniższa oferowana cena netto
Cb – cena netto oferty badanej
Wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4.2 Kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”
Obliczenie punktów z uwzględnieniem wagi kryterium „Okres gwarancji (w miesiącach)” (PKG) nastąpi
zgodnie z poniższą tabelą:
Liczba punktów PKG

Okres gwarancji

0

Od 12 do 23 miesięcy

10

Od 24 do 35 miesięcy

20

Od 36 i więcej miesięcy

gdzie:
PKG – liczba punktów oferty badanej dla kryterium „Okres gwarancji (w pełnych miesiącach)”
Zamawiający przewidział, że Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Oferta zawierająca Okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. Dla oferty, która nie
zawiera deklaracji w zakresie Okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że okres gwarancji wynosi 12
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miesięcy.
4.3 Łączna liczba punktów
Ocenie podlegają oferty na podstawie w/w kryteriów oceny łącznie tj.: (i) Całkowita cena netto za
wykonanie całego zamówienia oraz (ii) Okres gwarancji (w pełnych miesiącach).
Łączna suma punktów (PK) z powyższych kryteriów oceny ofert (z uwzględnieniem wag) zostanie
obliczona wg wzoru:
PK = PKC + PKG
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów wynosi 100.
5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą łączną sumę punktów
(PK). W przypadku równej ilości punktów - decydować będzie niższa cena.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
5.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
c) Specyfikacje techniczne oferowanego urządzenia.
5.2 Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres do korespondencji. Dopuszcza się również
przedstawienie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia: 05.01.2018r.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego, otrzymania przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail.
1. Adres do korespondencji:
Asko Sp. Z o.o. ul. Metalurgiczna 17G,
20-234 Lublin
2. Adres e-mail: plicau@asko.pl, info@asko.pl
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo
lub kapitałowo.
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Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym
zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego
zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 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.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji,
najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj:
a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej
stawki.
b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z
Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które
muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją
Pośredniczącą;
c) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym
wprowadzenie wynagrodzenia płatnego w transzach.
d) Możliwość zmiany terminu dostaw – w przypadkach uzasadnionych
organizacyjnie po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
Dodatkowych informacji udziela Artur Siwek, tel.: 501 021 735 lub Przemysław Licau, tel.: 533
600 292 e-mail: plicau@asko.pl
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