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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
08-08-2019

Termin składania ofert
16-08-2019

Numer ogłoszenia
1199655

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty prosimy przekazać:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: malgorzata@inbras.com.pl
LUB
- pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Inbras Sarbinowscy Spółka jawna
Ul. Transportowca 13
88-100 Inowrocław
Liczy się moment wpływu do siedziby firmy, nie data wysyłki, nadania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
malgorzata@inbras.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Gostek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 14 6372708

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakup 100 m2 tkaniny węglowej wykonanej w 100% z włókna węgla aktywnego.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup 100 m2 tkaniny węglowej wykonanej w 100% z włókna węgla aktywnego.

Przedmiot zamówienia
Wymagania:
-Tkanina węglowa wykonana w 100% z włókna węgla aktywnego
-Powierzchnia właściwa >850 m2/g
-Średnia wielkość porów <2 nm
-Przepuszczalność powietrza >90 cm3/cm2/s (at 10 mm w.g.)
-Gramatura – 120 g/m2
-Ilość warstw – 2
-Grubość warstwy – do 0,5 mm
-Szerokość tkaniny >99 cm
- Ilość: 100 m2

Kod CPV
19211000-8
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Nazwa kodu CPV
Syntetyczne tkaniny tkane

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy: do 6 tygodni od daty przyjęcia zamówienia

Załączniki
Załącznik nr 2. Oświadczenia Oferenta
Załącznik nr 1 Informacja dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą składajacych oferty w ramach postępowania (RODO)
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki
1. OFERTY CZĘŚCIOWE /WARIANTOWE. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego
4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie
zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się znakami towarowymi– zamawiający dopuszcza zastosowanie w ofercie innych, równoważnych pod
względem technicznym i eksploatacyjnym urządzeń, sprzętów, materiałów, podzespołów itp.
7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
8. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym doprecyzowania podanych
informacji w ofercie oraz potwierdzenia faktu spełniania poszczególnych parametrów ze Specyfikacji.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z następujących powodów:
a) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy,
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku, gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
c) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie, w
tym wyniki oceny wniosków o dotację i podpisywanie umów ulegną zmianie.
d) inne zmiany o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać co najmniej: nazwę Oferenta, dane kontaktowe, datę wystawienia, cenę netto oraz termin ważności – minimum do 30.08.2019
Oferta musi zawierać podpisany dokument „załącznik nr 2 OŚWIADCZENIA OFERENTA”

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50% kosztów z oferty. Zamówienia uzupełniające mogą być składane przez
okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na dostawę.

Ocena oferty
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1199655
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM K1. Cena całkowita netto dostawy przedmiotu zapytania ofertowego - 100%
ZASADY PUNKTACJI:
Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K1=Cena min/ Cena badana *100
Gdzie:
-Cena min- cena najniższa spośród badanych ofert
-Cena badana- cena badanej oferty
W przypadku wpływu ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienie porównywalności do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego, porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty kompletnego wykonania Zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najpełniej spełniająca ww. kryterium, która otrzyma najwyższą ocenę punktową.
Zaokrąglenia wykonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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.
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające powyższy warunek, jego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Adres
Poznańska 185 a
88-100 Inowrocław
kujawsko-pomorskie , inowrocławski

Numer telefonu
512 194 115

NIP
5562753552

Tytuł projektu
Kompozytowy adsorber do ograniczania emisji rtęci w gazach odlotowych

Numer projektu
POIR.01.01.01-00-1119/17-00

Inne źródła finansowania
Firma jest zobowiązana na mocy przepisów krajowych do opublikowania ogłoszenia o poszukiwaniu dostawcy, ze względu na aplikowanie o środki w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
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