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       Data 26.11.2016 r. 

Zamawiający:  

Wytwórnia Wód Mineralnych MINERAL           

Marek Duda Augustyn Maślanka Spółka jawna Zakład Pracy Chronionej 

ul. Nadrzeczna 4a, 57-521 Gorzanów 

Tel./ fax 71 372 45 45 

KRS: 0000007828 

NIP: 8810001478  

REGON: 0058168589  

www.mineral.pl 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.5_4 

 

 

Dotyczy projektu realizowanego w ramach:  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - konkurs horyzontalny 

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Projekt nr RPDS-01-05-01-02-0011/15 pt. „Zaprojektowanie i wdrożenie 

dedykowanej technologii wytwarzania produktów znacząco udoskonalonych” 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu w drodze konkursu ofert 

prowadzonego w trybie konkurencyjnym. 

 

Opis przedmiotu zamówienia:  

Rodzaj zamówienia – dostawa; 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia – Układy sprężonego powietrza, kod CPV 

42123610-6. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie 

nowego kompresora tłokowego, bezolejowego wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem z przeznaczeniem produkcji powietrza sprężonego (do 40 bar) 

kierowanego do dmucharki butelek PET typ BLOMAX 10. W skład dostawy 

wchodzi także wymagane wyposażenie zestawu w postaci chłodnicy kompresora, 

osuszacza powietrza oraz zbiornika buforowego powietrza wraz z niezbędnymi 

elementami przyłączeniowymi tj.: 40 barowe elastyczne węże, rury, akcesoria, 

flansze, suporty antywibracyjne, połączenia elektryczne elementów układu 

sprężonego powietrza, w tym szafy sterowniczej, silnika, układu regulacji i 

osuszacza.  

 

Wymagana wydajność kompresora: minimum 950 m3/godz. (FAD) przy 

sprężaniu nie mniejszym niż 35 bar – odpowiednia dla dmucharki Blomax 10 

osiągającej prędkość produkcyjną ok. 16 000 bph (butelka PET o poj. 1.5 l).  
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Maszyna powinna spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa maszyn 

zgodnie z tzw. Europejską Dyrektywą Maszynową.  

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, 

materiałowych i wykonawczych.   

Dokumentacja techniczna opracowana w języku polskim. 

Wymagana gwarancja: co najmniej 18 m-cy. 

 

Oferta nie spełniająca dowolnego z wymagań wyżej określonego opisu 

przedmiotu zamówienia, nie podlega dalszej ocenie.  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia 

podpisania umowy na dostawę kompresora. Zamawiający przewiduje podpisanie 

kontraktu w ostatnim tygodniu 2016 roku.  

 

Miejsce dostawy: ul. Nadrzeczna 4a, 57-521 Gorzanów, Polska.  

 

Inne istotne warunki zamówienia  

 

Ceną oferty jest podana w ofercie cena netto uwzględniająca ewentualne cło 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi opłatami celnymi dotyczącymi obszaru Polski 

(jeśli dotyczy) i obejmująca wszystkie składowe oferty. Jeśli ceny w złożonych 

ważnych ofertach będą wyrażone w różnych walutach wówczas ceną 

uwzględnianą w trakcie porównania ofert będzie cena przeliczona przez 

Zamawiającego na PLN wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu 

zakończenia konkursu ofert.  

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych, ani 

wariantowych w przedmiocie zamówienia.  

 

Kryteria oceny ofert i odpowiadające im wagi:  

L.p. Kryterium Sposób oceny (So) Waga 

(W) 

Wynik 

kryterium 

1. Cena oferty 

n/x – gdzie n oznacza cenę netto 

oferty o najniższej cenie spośród 

analizowanych ważnych ofert, a x 

oznacza cenę netto wg badanej oferty 

70% 
Wk1 = So 

x W1x100 

2.  

Nominalne 

zużycie 

energii 

elektrycznej  

n/x - gdzie n oznacza najmniejsze 

nominalne zużycie energii w ciągu 

godziny ciągłej pracy kompresora 

(kWh) z wydajnością co najmniej 950 

m3/h (FAD), przy ciśnieniu co 

najmniej 35 bar, spośród 

analizowanych ważnych ofert, a x 

oznacza przy takich samych 

założeniach nominalne zużycie energii 

elektrycznej wg badanej oferty 

30% 
Wk2 = So 

x W2x100 

 
 

100% 

 

Wk1+Wk2 
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Wybrana zostanie oferta o najwyższym wyniku sumarycznej oceny punktowej 

przeprowadzonej zgodnie z powyższą tabelą.  

 

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu zgodnie z warunkami 

zawartymi w niniejszym Zapytaniu, po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ważnych ofert. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku 

Oferentów, Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością 

punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej z uwagi na dłuższy okres 

gwarancji.  

 

Warunki zmiany umowy 

 

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego 

Zapytania Ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w 

następującym zakresie i przypadkach:  

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przyczyn 

niezależnych od Oferenta, 

b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te 

wynikać będą z przyczyn niezależnych od Oferenta, 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań określonych przez 

instytucję przyznającą dofinansowanie, 

d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej.   

Nie stanową zmiany umowy, zmiany nie wpływające na istotne warunki umowy 

takie jak przedmiot zamówienia oraz cena zamówienia, w szczególności zmiana 

nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości 

prawnej) danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami.  

 

Kary umowne 

 

Zamawiający przewiduje wprowadzenie do treści umowy na dostawę kompresora   

kary umownej z tytułu nie osiągnięcia przez dostawcę deklarowanego w ofercie 

zużycia energii elektrycznej, przy założeniu możliwości wystąpienia 5% 

odchylenia wartości deklarowanej od potwierdzonej wynikami testów 

prowadzonych na etapie uruchomienia przedmiotu zamówienia. Wysokość kary 

umownej wynosić będzie 1% wartości kontraktu za każdy 1% odchylenia 

wartości osiągniętej od tej deklarowanej w ofercie, z uwzględnieniem 

wspomnianej wyżej granicy tolerancji (5%).  

 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 

się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
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zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a Oferentem, polegające w 

szczególności na:  

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

4) 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.  

Każdy z Oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 

 

Warunki i sposób złożenia ofert 

 

Oferty należy składać w formie papierowej lub elektronicznej:  

- w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@mineral.pl  

- w formie papierowej: osobiście, pocztą lub przez kuriera na adres miejsca 

składania ofert.  

Miejsce składania ofert: ul. Rodzinna 9, 53-029 Wrocław.   

 

Każdy Oferent jest zobligowany do złożenia oferty w przedmiocie zamówienia 

oraz obowiązkowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego 

stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego Zapytania oraz podpisanego Oświadczenia 

o braku powiązań osobowych i kapitałowych stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Zapytania. Wszelkie inne materiały przedłożone przez Oferenta 

traktowane będą fakultatywnie.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych 

omyłek pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert, co wymaga uzgodnienia z  

Oferentem którego dokumentacja wymaga korekty. W przypadku wystąpienia – 

mimo korekty – niespójności między treścią formularza ofertowego (zał. nr 1 do 

niniejszego Zapytania) a dowolnym innym dokumentem przedłożonym przez 

Oferenta, Zamawiający na potrzeby porównania ofert przyjmie za właściwe dane 

i wartości zawarte przez Oferenta w złożonym formularzu ofertowym.  

 

Oczekiwany termin związania Oferentów wynosi 30 dni od daty zakończenia 

przyjmowania ofert.  

 

Termin przyjmowania ofert upływa dnia 27.12.2016 roku włącznie. Za datę 

złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.  

 

Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia można kierować do:  

Augustyn Maślanka, biuro@mineral.pl tel. 71 372 45 45.  
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Inne postanowienia 

 

Treść niniejszego Zapytania Ofertowego została upubliczniona zgodnie z 

wymaganiami stosowanej zasady konkurencyjności wyboru dostawcy.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w 

niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania w całości. W 

przypadku wprowadzenia zmian w treści Zapytania, Zamawiający w zależności od 

zakresu zmian może wyznaczyć nowy termin składania ofert. 

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.  

 

Załączniki 

 

- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego, 

 

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań. 

 

 

 

 

       ………………………………………………………… 

Podpis i pieczęć Zamawiającego  

(dostępne na oryginale dokumentu) 


