Oferta Materiały – Wykonanie fizyczne modelowej instalacji elektrycznej
umożliwiającej badanie i symulacje zachowania się opracowanych modeli
siłowni w różnych warunkach
Data publikacji: 07.09.2018

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert do
dnia 17-09-2018 Numer
ogłoszenia
1135866

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim lub angielsim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu,
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz oferty. Formularz
oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną
odrzucone.
8.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby
upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze
lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy
załączyć do oferty.
8.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana
do Zamawiającego następująco: Euroservise24 Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 3 78-400
Szczecinek
oraz zatytułowana:
Oferta zakup materiałów produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w
badaniach przemysłowych - wykonanie fizyczne modelowej instalacji elektrycznej
umożliwiającej badanie i symulacje zachowania się opracowanych modeli siłowni w
różnych warunkach Euroservise24 w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie produkcji
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typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy
oddawanej” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0969/1700
nie otwierać przed 17.09.2018 r. Godz. 09:00
Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
8.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
wariantowych i częściowych.
8.8. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu
zamówienia, w szczególności: 1) podatek VAT.
8.9. W ofercie nie można podawać upustów. Adres

e-mail, na który należy wysłać ofertę
anna.gilewska@vivende.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Gilewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 505 704 879

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów produkcyjnych i materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych w badaniach przemysłowych - wykonanie fizyczne
modelowej instalacji elektrycznej umożliwiającej badanie i symulacje zachowania się
opracowanych modeli siłowni w różnych warunkach według załączonej specyfikacji
Szczegółowy wykaz materiałów określa specyfikacja będąca zał. 4 do ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT.
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z
odbioru zostanie sporządzony protokół.
Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu
zamówienia.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
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Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Szczecinek

Opis przedmiotu zamówienia Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów produkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych
niezbędnych w badaniach przemysłowych - wykonanie fizyczne modelowej instalacji
elektrycznej umożliwiającej badanie i symulacje zachowania się opracowanych modeli
siłowni w różnych warunkach według załączonej specyfikacji (zał.4).
Szczegółowy wykaz materiałów określa specyfikacja będąca zał. 4 do ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT.
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z
odbioru zostanie sporządzony protokół.
Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu
zamówienia.

Przedmiot zamówienia
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup zakup materiałów produkcyjnych i
materiałów eksploatacyjnych niezbędnych w badaniach przemysłowych - wykonanie
fizyczne modelowej instalacji elektrycznej umożliwiającej badanie i symulacje zachowania
się opracowanych modeli siłowni w różnych warunkach według załączonej specyfikacji w
ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT
z mechaniczną modulacją mocy oddawanej w firmie Euroservise24 Sp. z o.o.” Nr umowy:
PO-IR.01.01.01-00-0969/17-00
Zamawiający:
Euroservise24 Sp. z o.o.
Aleja J.Ch. Szucha 3/2
00-580 Warszawa
NIP: 701 050 48 75
REGON: 362437080
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień przez
Euroservise24 sp. z o.o. ver.1 " na realizację projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji
typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy
oddawanej” (zwanym dalej Regulaminem) w trybie konkursu ofert.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do
czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów produkcyjnych i materiałów
eksploatacyjnych niezbędnych w badaniach przemysłowych według załączonej specyfikacji
(zał.4).
Szczegółowy wykaz materiałów określa specyfikacja będąca zał. 4 do ZAPROSZENIA DO
SKŁADANIA OFERT.
Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z
odbioru zostanie sporządzony protokół.
Na dostarczone materiały Wykonawca udzieli gwarancji jakości.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu
zamówienia. Kod CPV
31000000-6

Nazwa kodu CPV
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Dodatkowe przedmioty zamówienia nie
dotyczy Harmonogram realizacji
zamówienia
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 17.10.2018 roku z
Przedmiot umowy będzie dostarczony Odbiorcy w terminach określonych przez Odbiorcę

każdorazowo dla poszczególnego asortymentu odrębnym zleceniem. Załączniki
Załącznik 1 - Formularz Oferty
Załącznik 4 - Specyfikacji zakupu materiałów
Załącznik 3 - Umowa
Załącznik 2 - 0świadczenie o spełnieniu warunków
Zaproszenie do składania ofert Umowa
o zachowaniu poufności
Regulamin

Pytania i wyjaśnienia Brak
pytań i wyjaśnień
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli
oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako
uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi
Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności
będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do
oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego
postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w
stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wiedza i doświadczenie
nie dotyczy
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Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia nie
dotyczy Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Dodatkowe warunki
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy Regulamin
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 umowa zakupu
Załącznik nr 4 specyfikacja
Zaproszenie do składania ofert
Umowa o Zachowaniu Poufności Euroservise24 sp.z o.o.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji X.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY.
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę brutto dostawy, maszyny i uruchomienia) 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: C = (C min / C of) * 60%,
gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty; C min - cena z oferty z najniższą
ceną; C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: G
= (G of / G max) * 10%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty; G max - najdłuższy okres udzielonej
gwarancji wyrażony w miesiącach; G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w
miesiącach;
3) czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał
komunikacji do chwili podjęcia reakcji - 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z
zależnością:
T = (T godz. / T of) * 20%, gdzie:
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T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty; T godz. - najkrótszy zaoferowany czas
reakcji; (ilość godzin) T of - czas reakcji z oferty badanej (ilość godzin)
4) termin dostawy -rozumiany jako ilość dni dostawy liczony od podpisania umowy-10%
kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością :
T= (Tn/Tob)*10 % gdzie:
T- ilość punktów za termin wykonania badanej oferty
Tn - termin najkrótszy (ilość dni)
Tob - termin oferty badanej (ilość dni)

Wykluczenia
IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli
oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako
uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi
Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności
będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do
oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego
postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w
stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące
dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
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Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent Nazwa
EUROSERVISE24

Adres
al. Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2
00-580 Warszawa mazowieckie
, Warszawa

Numer telefonu
+48533882655

NIP
7010504875

Tytuł projektu
Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin wiatrowych małej mocy typu VAWT
z mechaniczną modulacją mocy oddawanej Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0969/17-00

Inne źródła finansowania
Współfinansowane z projektu „Opracowanie i wdrożenie produkcji typoszeregu turbin
wiatrowych małej mocy typu VAWT z mechaniczną modulacją mocy oddawanej” w ramach
Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-0969/17-00
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Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4 00-926
Warszawa pn. - pt. 8.1516.15
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl tel.:
22
273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)

Serwisy Funduszy Europejskich
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna. 2015 ©
Ministerstwo Rozwoju
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