Zamawiający:
Tele-Fonika Kable S.A.
ul. Hipolita Cegielskiego 1
32Myślenice

Myślenice, dn. 07.02.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09/RCBR/2019
Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
” w sprawie
udzielania zamówień, w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP, w ramach projektu
pn. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Tele-Foniki Kable S.A.”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Działania . . Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego
w ramach
ZASADY KONKURENCYJNOŚCI.

I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu
probierczego AC
kV do badań kwalifikacyjnych kabli AC.
System nabywany jest do rozbudowywanego centrum badawczo-rozwojowego firmy i zlokalizowany
będzie na polu PQ. Przeznaczony będzie do prowadzenia badań kwalifikacyjnych kabli AC
prequalification test PQ) wg IEC 62067:2011.
Dostarczane w ramach zamówienia urządzenia muszą być nowe, spełniać wymagania wszystkich
aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą
być dopuszczone do użytkowania np. muszą być dostarczane z deklaracją zgodności CE
potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami
Nowego Podejścia, którym ono podlega itp. .
Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany wg najnowszych technologii, myśli
technicznej i wyposażony w najnowocześniejszy na dzień składania oferty osprzęt wraz
urządzeniami towarzyszącymi.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty
zostały zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym.
Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty
cena zryczałtowana netto, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i
automatyki , jak i w pozostałych aspektach, w tym w zakresie oferowanych przez Oferentów
warunków płatności.
Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa;
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego);
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38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące;
38300000-8 Przyrządy do pomiaru
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania
Tryb udzielania zamówienia: zasada konkurencyjności
Dostarczane urządzenie winno posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne
wskazane poniżej.
Funkcjonalność - system probierczy AC na pole PQ

1.

2.

3.

4
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Wykonawca dostarczy w terminie do
dni od podpisania umowy wstępną dokumentację
techniczną systemu probierczego AC, umożliwiającą wykonanie budowlanego projektu
wykonawczego konstrukcji budynku stanowiska PQ.
System probierczy AC musi umożliwiać wykonanie testów napięciowych wg IEC
:
wraz z załącznikiem Annex NC. wersji DIN IEC
:
. System powinien spełniać
wymagania techniczne zgodnie z IEC 60060-1:2010.
System bezpieczeństwa oferowanego systemu powinien być zgodny z SIL CL
światłowodowe przewody sterujące zgodnie z IEC
wraz z zestawem lamp
ostrzegawczych (min. 6 szt.)
System musi być przystosowany do pracy na zewnątrz budynków odporny na warunki
atmosferyczne)
System probierczy AC musi umożliwiać bezstopniową, płynną regulację napięcia
wyjściowego w pełnym zakresie wskazanym przez Oferenta.
System probierczy AC musi być przystosowany do pracy ciągłej
System probierczy AC musi być wyposażony w panel sterujący z możliwością włączenia
języka polskiego.
System probierczy AC musi być wyposażony w panel sterujący o minimalnym zakresie
wyświetlanych parametrów:
- wartość napięcia probierczego,
- rodzaj napięcia probierczego RMS,
- wartość prądu wyjściowego,
- wartość napięcia regulatora,
- wartość prądu zasilania,
- schemat konfiguracyjny układu probierczego,
- możliwe układy połączeń dławików.
System pomiarowy musi zapewnić możliwość rejestracji przebiegu próby napięciowej wraz z
jej archiwizacją oraz umożliwiać podanie sygnału pomiarowego do zewnętrznego systemu
rejestracji
System probierczy AC musi być wyposażony w komputer przemysłowy:
- z możliwością podłączenia zdalnego serwisu producenta,
- z elementami sterującymi klawiatura, mysz ,
- z systemem operacyjnym w j. polskim.
System probierczy AC musi być wyposażony w komputer przenośny do archiwizacji wyników
testów o przekątnej monitora min. , cala, z klawiaturą qwerty oraz systemem
operacyjnym do zastosowań profesjonalnych.
Dostarczony komputer przenośny musi posiadać możliwość sterowania systemem
probierczym w przypadku awarii komputera przemysłowego.
System probierczy AC powinien być wyposażony w drukarkę laserową, kolorową,
umożliwiającą wydruki w formacie A przeznaczoną do drukowania raportów.
System probierczy AC powinien być wyposażony w obrotowe krzesło dla operatora i
specjalistyczne laboratoryjne biurko z obudową komputera przemysłowego.
Wszelkiego rodzaju normalia śruby, nakrętki itp. użyte do budowy systemu AC muszą być
wykonane w systemie metrycznym.
Wszelkie materiały i narzędzia potrzebne do montażu systemu AC są po stronie dostawcy.
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16.
17.
18.
19.

20.

System AC powinien być dostarczony wraz z dokumentacją techniczną w wersji papierowej
(2 kopie) i elektronicznej.
System AC powinien być dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, w wersji
papierowej (2 kopie) i elektronicznej.

System AC powinien posiadać deklaracje zgodności ze wszystkimi Dyrektywami UE, którym
podlega ten system.
W ramach realizacji zamówienia przed spakowaniem i wysyłką systemu AC, producent
zapewni dwóm przedstawicielom Zamawiającego przeprowadzenie audytu urządzenia
trwającego minimum dni. Całkowite koszty pobytu pokrywa Dostawca.
Wykonawca musi zapewnić bezpłatne aktualizacje oprogramowania sterującego systemem
probierczym w okresie lat od podpisania protokołu końcowego odbioru. Jeżeli dana
aktualizacja wymagać będzie aktualizacji lub wymiany innego oprogramowania, to
Wykonawca musi zapewnić bezpłatnie także tę aktualizację lub wymianę.

Jeżeli w danym wymaganiu przywołany jest dokument normatywny, oznacza to, że Oferent deklaruje
zgodność systemu z wersją dokumentu aktualną na dzień składania oferty.
L.p.

Parametry techniczne – System probierczy AC na pole PQ

1.

Maksymalne napięcie wyjściowe systemu

min. 750 kV

Napięcie zasilania systemu probierczego

400V AC

2.
3.
4.

5.

Wartość

Minimalne napięcie wyjściowe systemu

max. 20 kV

Prąd zasilania

max. 630 A

Poziom wnz w całym zakresie napięć wyjściowych przy
obciążeniu podstawowym
Maksymalny prąd obciążenia:

Poniżej 20 pC

dla napięcia wyjściowego:
U≤

kV:

min. 10 A

6.

kV <U≤

min. 8A

7.
8.
9.

Energochłonność maksymalny pobór energii w czasie
godziny przy obciążeniu znamionowym
Wymiary wyświetlacza panelu sterującego LCD
Minimalna liczba godzin pracy ciągłej

kV:

max. 260 kWh
min.

”

8760 h

Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych systemowi
weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie i uruchomieniu
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przedmiotu zamówienia. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie z wymienionymi parametrami
technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi.
Testy odbiorcze dla systemu AC:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi,
- sprawdzenie, czy system AC posiada deklaracje zgodności ze wszystkimi Dyrektywami,
którym podlegają systemy AC,
- sprawdzenie działania systemu bezpieczeństwa,
- sprawdzenie działania systemu probierczego w całym zakresie napięcia,
- pomiar energochłonności pomiar poboru energii elektrycznej przy warunkach
znamionowych w czasie 1h).

II.

TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 5 miesięcy od daty udzielenia
zamówienia.
Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie z wybranym Wykonawcą
po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego.
2. Termin realizacji umowy uzależniony jest od rozstrzygnięcia postępowania, opartego o zasadę
konkurencyjności. Termin realizacji przedmiotu umowy, zostanie określony w umowie z
wybranym Wykonawcą. Przewiduje się podpisanie umowy w marcu/kwietniu 2019.
3. Oferty z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 15 miesięcy zostaną odrzucone.
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną
informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr do zapytania ofertowego, z
zastrzeżeniem, że Zamawiający udostępni miejsce, w którym ma zostać zainstalowany system nie
wcześniej niż 02 stycznia 2020 roku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu udostępnienia miejsca, w którym
ma zostać zainstalowany system (dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
dostawy systemu do
tygodni bezkosztowo. Automatycznie każde wydłużenie przez
Zamawiającego etapu dostawy, wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia o okres
przesunięcia.
5. Termin związania ofertą powinien wynosić miesięcy od jej złożenia.
6. Miejsce realizacji zamówienia oraz instalacji, uruchomienia urządzeń: Tele-Fonika Kable S.A. Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska
, -957 Bydgoszcz.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z
zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w punkcie IX. .
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową,
Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu zaoferowania przedmiotu zamówienia
zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w
wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane
w punkcie II.9.
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane
następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu opóźnienia w terminie realizacji
zamówienia:
a) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:
- w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej
w wysokości
% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
- w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać
zapłaty kary umownej w wysokości , % wynagrodzenia netto, za każdy dzień
kalendarzowy opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu
zamówienia, ale nie więcej niż % wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
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10. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy dotyczy
tylko etapu dostawy) do 8 tygodni bezkosztowo. Automatycznie każde wydłużenie przez
Zamawiającego etapu dostawy, wydłuża termin realizacji przedmiotu umowy o okres
przesunięcia.
11. Warunki dostawy - DDP Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska
, zgodnie z
Incoterms 2010.

III.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania
przedmiotu zamówienia. O warunkach płatności Oferent poinformuje w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr do zapytania ofertowego.
2. Przez zaliczkę rozumieć należy wszystkie płatności, które zostaną zrealizowane przed
podpisaniem bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Wykonawca, w ramach podpisywanej umowy, ustanowi gwarancję bankową na poczet
otrzymywanych zaliczek, w banku w Polsce lub zagranicznym o ratingu nie niższym niż S&P A+.
4. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił
dni.

IV.

Lp.

1.

KRYTERIA WYBORU OFERT

Kryteria obligatoryjne

Opis sposobu przyznawania punktów

Cena zryczałtowana netto

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

Cena powinna uwzględniać
zakup wraz dostawą,
obejmującą również, transport
przedmiotu zamówienia,
rozładunek, koszty instalacji i
uruchomienia, koszty
przygotowania wymaganej
dokumentacji)
Oferent wskazuje walutę

Okres gwarancji

w pełnych miesiącach

2.

C min – najniższa cena spośród złożonych
ofert
C bad – cena badanej oferty

Sposób przyznawania punktacji:
Pc= C min/C bad × 100 pkt × waga
kryterium

Waga
kryterium

Max
punktacja

0,60

60 pkt

0,10

10 pkt

Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji
G bad – ilość miesięcy wskazanych w
badanej ofercie

G max – najwyższa ilość miesięcy spośród
złożonych ofert
Sposób przyznawania punktacji :
Pg= G bad/G max ×
pkt × waga
kryterium

Minimalny okres gwarancji to
miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym
niż
miesiące podlegają odrzuceniu.
Niezależnie od udzielonej gwarancji,
Zamawiający ma prawo wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
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przedmiotu zamówienia

Czas usunięcia awarii w
zakresie elektroniki i
automatyki
(w dniach kalendarzowych)

3.

Poprzez realizację tego
kryterium uznaje się czas
liczony w dniach
kalendarzowych od momentu
przyjęcia zgłoszenia przez
Wykonawcę do momentu
przywrócenia sprawności
urządzenia

Energochłonność maksymalny
pobór energii w czasie
godziny przy obciążeniu
znamionowym)
4.
(w kWh)

Pa – liczba punktów w zakresie czasu
usunięcia awarii w zakresie elektroniki i
automatyki

0,20

20 pkt

0,10

10 pkt

A min – najkrótszy czas usunięcia awarii w
zakresie elektroniki i automatyki spośród
złożonych ofert
A bad – czas usunięcia awarii w zakresie
elektroniki i automatyki badanej oferty
Sposób przyznawania punktacji:
Pa =( A min/ A bad ) × 100 pkt × waga
kryterium
Maksymalny czas usunięcia awarii w
zakresie elektroniki i automatyki to 14 dni.
Oferty z czasem usunięcia awarii w
dniach powyżej
dni kalendarzowych
podlegają odrzuceniu
Pe – liczba punktów w zakresie
energochłonności
E min = najniższa energochłonność
spośród złożonych ofert

E bad – energochłonność wskazana w
badanej ofercie
Sposób przyznawania punktacji:
Pe=(Emin/Ebad) × 100 pkt × waga
kryterium

Maksy al a li z a pu któw
obligatoryjnych:

ożliwy h do uzyska ia w ra a h kryteriów
100 pkt
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1.

2.

3.
4.
5.

V.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą
liczbę punktów obliczonych ze wzoru:
P = Pc+Pg+ Pa+Pe
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania
ofertowego w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany
przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym
parametrów technicznych.
W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o
udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert
częściowych.
W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem
ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej korzystną
w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji o wyborze
oferty decydować będzie liczba punktów uzyskana w zakresie kryterium
„Energochłonność na godzinę pracy”.
W sytuacji, gdy wybór w oparciu o kryterium „Energochłonność na godzinę pracy”
nie będzie możliwy oferty uzyskały tę sama liczbę punktów w ramach wskazanego
kryterium Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie
dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
Zapytanie o udzielenie dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na
środowisko i klimat zostanie wysłane najpóźniej w ciągu
dni roboczych od
upływu terminu na składanie ofert.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019r. o godz. 9.00
2. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty
standardowej, kuriera, posłańca, w zamkniętej kopercie na adres: Tele-Fonika Kable S.A. ul.
Wielicka 114, 30Kraków, Polska. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: „Oferta w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 09/RCBR/2019. Do rąk własnych: Marta Lenard”.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego.
3. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2
4. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby
wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.

VI.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz ze
specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.
3. Termin związania ofertą powinien wynosić miesięcy od dnia jej złożenia.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:
a) Formularz wzoru oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze
specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy
b) Załącznik nr Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z
Zamawiającym,
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c) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane
doświadczenie i należyte wykonanie prac.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.
8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o jednokrotne uzupełnienie
złożonej oferty.
9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie:
uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych
formularzy, a także wymaganych informacji w formularzu oferty w przypadku
stwierdzenia ich braku, specyfikacji technicznej przedmiotu dostawy,
uzupełnień w zakresie braku załącznika nr 2, 3, w tym wymaganych dowodów, że
prace zostały wykonane należycie.
10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących informacji/dokumentów.
Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o udzielanie
dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym zwłaszcza w zakresie
stwierdzonych niespójności.
12. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr
do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.

VII.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA

Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym
poszczególnym częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających
wymagań wszystkich aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce
(np. deklaracja zgodności CE potwierdzająca wykonanie oceny zgodności i inne
wymagane prawem) podlegają odrzuceniu.
W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
a)
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż
miesięcy podlegają odrzuceniu,
b)
Oferty z czasem usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki powyżej
dni
kalendarzowych podlegają odrzuceniu.
Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 15 miesięcy zostaną
odrzucone.
Oferty z terminem ważności poniżej miesięcy zostaną odrzucone.
W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca
będzie zobowiązany do dostarczenia:
a) przed podpisaniem umowy - polisy OC dla przedmiotu zamówienia na wartość netto
przedmiotu zamówienia;
b) w ramach realizacji umowy - gwarancji bankowej na poczet otrzymanych zaliczek,
ustanowionej w banku w Polsce lub za granicą o ratingu nie niższym niż S&P A+;
c na poczet udzielonej gwarancji i rękojmi przez okres ich trwania, po podpisaniu
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a przed upływem
terminu płatności faktury końcowej, Wykonawca ustanowi i dostarczy Zamawiającemu
potwierdzenie zabezpieczenia w formie:
- nieodwołalnej gwarancji z banku w Polsce lub za graniczną o ratingu nie
niższym niż S&P A+ lub
- depozytu gotówkowego lub
- polisy OC
o wartości minimum % przedmiotu umowy netto.
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Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej stanowi gwarancję dobrego wykonania i
Zamawiający może z niego skorzystać w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z
warunków gwarancji i terminu usunięcia awarii.
Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie brakiem możliwości podpisania
umowy/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b) udokumentują, że wykonali/dostarczyli/zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie –:
- min.
system probierczy AC o napięciu znamionowym min. , MV wraz z
montażem i instalacją, celem wdrożenia w działalności gospodarczej odbiorcy tego
systemu.
Za spełnienie wymaganego doświadczenia nie będzie uznawane dostarczenie
systemu podmiotowi celem jego dalszej odsprzedaży.
c) posiadają zdolności techniczne do realizacji zamówienia i oświadczą, że wyrażają
zgodę na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych i środków kontroli
jakości, z których będą korzystać podczas realizacji zamówienia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta – załącznik nr
do
zapytania ofertowego popartego dowodami, potwierdzającymi wymagane
doświadczenie i należyte wykonanie prac.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w
załączniku nr
w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia
dokumentów celem potwierdzenia wiarygodności złożonych oświadczeń.
8. Oferent podlega wykluczeniu z postępowania w razie zaistnienia wzajemnych powiązań
osobowych lub kapitałowych między nim a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w
szczególności pozostawanie 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.
9. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według
wzoru stanowiącego załącznik nr do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr do zapytania ofertowego,
że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy,
stanowiącą załącznik nr
zapytania ofertowego i zobowiązuje się do ich dostarczenia w
przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie realizacji umowy.
Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem możliwości
podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
11. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały
dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak
któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało
wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.
7.
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VIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia,
zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto jeżeli
dotyczy).
2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna zakup wraz z dostawą, obejmującą również transport
przedmiotu zamówienia, rozładunek, koszty instalacji i uruchomienia, jak również koszty
przygotowania wymaganej dokumentacji.
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o
zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności
dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, wskazane ceny zostaną
przeliczone po średnim kursie NBP danej waluty, obowiązującym w dniu poprzedzającym wybór
ofert.

IX.

UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana
stosowna umowa.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku
do treści złożonej przez niego oferty:
a)
gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do
przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej
realizacji umowy,
b)
z powodu okoliczności działania siły wyższej,
c)
z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w
tym dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014” i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
”,
d)
z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia,
e)
z powodu zmiany terminu płatności faktury,
f)
zmiany ceny zmiany urzędowej stawki podatku VAT . W przypadku wzrostu kursu
waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia
poprzedzającego dzień podpisania umowy o min %, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość renegocjacji ceny,
g)
z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron,
h)
z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w
przypadku, gdy odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych,
niezbędnych, współpracujących urządzeń, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja
poprawności funkcjonowania urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia,
będzie uzależnione od obecności pozostałych urządzeń nabywanych do laboratorium
badawczo-rozwojowego firmy,
i)
z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego, w
przypadku, gdy odbiór przedmiotu zamówienia będzie uzależniony od zakończenia
budowy pola PQ,
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z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówieniamaksymalnie o okres przestojów i opóźnień.
Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy
zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i
rękojmi na warunkach opisanych w punkcie VII. . zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.
W przypadku wyboru Wykonawcy zagranicznego umowa zostanie sporządzona w języku
angielskim. W przypadku wyboru Wykonawcy krajowego umowa zostanie sporządzona w języku
polskim.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej
% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z
Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego
podstawowego.
j)

3.

4.

5.

6.

X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art.
ustawy Prawo Zamówień
Publicznych do jej stosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. O
unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które
złożyły oferty w ramach postępowania konkurencyjnego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w
tym
zakresie
stosowną
informację
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania
ofertowego wraz z treścią załączników.
5. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.
6. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko
Zamawiającemu.
7. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz niezwłocznie po wyborze
Wykonawcy wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.
8. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Sebastian Zakrzewski e-mail:
projekty@tfkable.com
9. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że Administratorem
danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach;
-400, przy ul. Hipolita
Cegielskiego dalej również jako „Spółka” . Z administratorem można się skontaktować poprzez
adres email daneosobowe@tfkable.com. Z Administratorem danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na
przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem
administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży swoich wyrobów i usług, prowadzenie i
obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich
usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie
sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
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