Informacje o ogłoszeniu 7/2019
Termin składania ofert do dnia 27-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia: 27 sierpnia 2019 r. do godz.
12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego) na adres:
Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
sekretariat
Ofertę należy złożyć w formie tradycyjnej - pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej
pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA NA:
Dostawę dwóch Przenośnych grubościomierzy do pomiaru grubości powłok
galwanicznych (w tym Zn) na podłożu ferrytycznym, stanowiących wyposażenie
laboratorium badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pn.
„Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok
Galwanicznych.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj.
Zakład Wielobranżowy "Galwanizernia" Sp. z o.o.
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
sekretariat
Ofertę można złożyć osobiście, kurierem, pocztą, przez posłańca. Decyduje data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Talkowska – Członek Zarządu, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
- mail: biuro@galwanizernia.pl, tel. 68 368 19 28

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
68 368 19 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch Przenośnych grubościomierzy do pomiaru
grubości powłok galwanicznych (w tym Zn) na podłożu ferrytycznym, stanowiących
wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Żagań

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór Dostawcy dwóch Przenośnych grubościomierzy do pomiaru
grubości powłok galwanicznych (w tym Zn) na podłożu ferrytycznym, stanowiących
wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch Przenośnych grubościomierzy do pomiaru
grubości powłok galwanicznych (w tym Zn) na podłożu ferrytycznym, stanowiących
wyposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach projektu pn.
„Przebudowa części budynku hali produkcyjnej na potrzeby Laboratorium Badań Powłok
Galwanicznych” .
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kod CPV
38540000-2

Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia
6 tygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki
•
•
•

formularz ofertowy – załącznik nr 1
oświadczenie o braku powiązań– załącznik nr 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki
1. Formularz oferty ze strony Dostawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu
ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek
pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co
do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę brutto wpisaną słownie.
4. Zamawiający informuje, iż w umowie na realizację zamówienia zawarte zostaną zapisy
zastrzegające karę umowną na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę.
A. realizacji przez Dostawcę umowy wbrew ustalonemu harmonogramowi (m.in. w zakresie
terminów wykonania dostawy) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1 % maksymalnej
wartości wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy.
Wysokość zastrzeżonej w podpunkcie A) kary umownej nie może przekroczyć 10 % wartości
umowy,
B. przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych,
przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też mających na celu
popełnienie oszustwa w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto, jaką Dostawca może
otrzymać na podstawie Umowy,
C. innych przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy
zgodnie z jej postanowieniami - w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia
brutto, jaką Dostawca może otrzymać na podstawie Umowy.
5. Zamawiający informuje, że zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na
rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury obejmującej zapłatę za wykonaną dostawę
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia
faktury jest protokół odbioru z klauzulą „bez zastrzeżeń”, sporządzony po wykonaniu
Przedmiotu Umowy. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w
następujących przypadkach:.
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana
przepisów podatkowych,
2) zmianę terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:
- jeśli podczas wykonywania umowy okaże się, że konieczne do wykonania są czynności
dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest
wykonanie prac podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do
wykonania tych czynności,
- jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych
do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych
usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany
w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
usług/czynności,
- w przypadku wystąpienia opóźnień wywołanych działaniem lub zaniechaniem
Zamawiającego - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
usług/czynności,
- w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w
szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji umowy lub wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiającego) – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do
wykonania opóźnionych prac,
- jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac
wynikających z zaleceń właściwych organów,
- w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych
do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z działaniami
osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt
projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji
może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania koniecznych zmian;
- jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania
wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego,

- jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie o dofinansowanie
(w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezależnych od
Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej
przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie
przedłużenie służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla
Zamawiającego),
- jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony
pomiędzy stronami,
3) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań
instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia,
2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz oferty,
2. Wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych
i kapitałowych
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena: 100 %
Cena powinna zawierać:
a) wartość dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres
ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do
stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z nim 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 przygotowaniem i 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie
zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o.

Adres
ul. Kożuchowska 5, 68-100 Żagań
lubuskie, żagański

Numer telefonu
68 368 19 28

Fax
tel./fax (068) 377-72-44

NIP
9241678091

Tytuł projektu
"Rozbudowa budynku i zakup wyposażenia laboratorium dla badań innowacyjnych powłok
galwanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego"

Numer projektu
RPLB.01.01.00-08-0004/17-00

