
"TESTER" Sp. Z 0.0. 58-160Swiebodzice, ul. Watbrzyska 18A

tel. fax 0048 748540086, tel. 74 854 30 46
www.tester.net.pl email: tester@tester.net.pl

Szanowni Panstwo,
W zwiqzku z otrzymanq dotacjq na dofinansowanie, firma "TESTER" Sp. z 0.0. zaprasza do skladania ofert na dostaw(#, montai i
uruchomienie fabrycznie nowego urzedzenl; spr(#iarki do linii (z osuszaczem).
Postepoweni« prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i stanowi cZl?s6 zapytan oglaszanych przez Zamawiajqcego w ramach projektu
pt. "Wprowadzenie na rynek nowoczesnych uklad6w sterowania dzi(#ki zastosowaniu w procesie produkcji innowacyjnych technologii
montaiu", wsp6ffinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnoslllskiego 2014-2020 A.1.1.
Przedsi(#biorstwa i innowacje, A.1.2. Numer dzialania; 1.5. Rozw6j produkt6w i uslug w M$P, Nazwa i numer poddzialania; 1.5.2 Rozw6j
produkt6w i uslug w MSP -ZIT AW, Typ projektu; 1.5.2.A Wsparcie innowacyjnosci produktowej i procesowej MSP.

Z g6ry dzil?kujemyPanstwu za zainteresowanie i wszystkie zlozone oferty.

W imieniu Zerzedu Sp6lki,
Prezes

Tadeusz Hajnowski

nr 03/1.5.2/2017

MNIMALNE KRYTERIATECHNICZNEIpodstawowa specvfikacja techniczna:

- minimalna wydajnose 1000 litrow/rnin,
- maksymalna wvdajnosc -1400 lltrow/rnin,
- clsnlenie robocze w zakresie; od 7,5 do lObar,
- osuszaczpowietrza zintegrowany ze sprezarkq,
- zbiornik 0 pojemnoSci od 400 do 500 lit row,
- separator olej/woda,
- koszty dostawv, rnontazu i uruchornlenla (wraz ze szkoleniem) w cenie urzqdzenia,
- instrukcja obslugi w jllzyku polskim,
- glosnose urzqdzenia 90db(A),

- urzqdzenie powinno bye przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce i posladac wymagane prawem atesty i certyfikaty,
w_ sz~zegqll!9~~J.~ekIClr.acjll.zgodnoscl CE,.

42123400-1
Sprezarka
powietrza

SPR~ZARKA DO LIN" (z osuszaczem)

w ramach zadania: ZAKUP URZADZEN POMOCNICZYCH DO LINII

1 szt.
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MIEJSCE REALlZACJI: li8-1!!O SWiebodzice, ul. Walbrz¥ska lSa.

I I2. Oczekiwany termin realizacji zam6wienia
maj 2017r.

Do tego dnia sprezarka powinna zostac uruchomiona w siedzibie Zamawiajqcego.

8.0 . Podstawa prawna prowadzonego postepowania

Postepowants jest prowadzone w trybie konkurencyjnym zgodnie z postanowieniami Umowy 0 dofinansowanie Projektu oraz

"Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz funduszu Spojnosc] na lata 2014-2020" z dnia 19.09.2016r. pkt.6.5 oraz 6.5.2.

Postepowanle ma charakter niepubliczny; nie podlega ustawie Prawo zam6wien publicznych.

8.1. Opis sposobu przygotowania i sktadania oferty - ogolne kryteria formalne decydujace 0 waznosci oferty

a) Kazdy z Wykonawc6w sklada jedna oferte, wedfug wzoru stanowiacego Zafacznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego,

b) Oferta bezwzqlednia musi zostac zlozona w formie pisemnej. Do oferty nalezy dolaczyc dokumenty wymienione w punkcie B.4,

c) Do oferty nalezy dolaczyc rowniez szczeqolowa specyflkacjs technlczna oferowanych urzadzeri (np. karty katalogowe, foldery
informacyjne itp.),

d) Oferta powinna bye podpisana przez osobe/oeoby upowaznlone do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z forma reprezentacji,

okreslona w krajowym rejestrze sadowyrn lub innym dokumencie wlasciwyrn dla danej formy organizacyjnej albo przez osobe
umocowana przez osobe uprawniona,

e) Oferta powinna bye ztozona do dnia: 10.04.2017r. do godz. 15.00 (nieprzekraczalny termin skfadania ofert I)

8.2. Warunki, jakie musza spefniac Oferenci

o udzielenie zam6wienia moqa ubiegae sie Oferenci, kt6rzy:

- posladaja uprawnienia do wykonywania okreslone] dzialalnoscl lub czynnosci, [ezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnieri,

- znajdujCj sle w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnlajace] wykonanie zam6wienia, pczwalajacs] na realizacje oferty zgodnie z

przyjEltymi zalozenlarnt oraz przedstawionym harmonogramem dostawy,

- dostarcza szczeqolowy opis (w tym foldery Ikarty katalogowe), potwlerdzajacy zqodnosc oferowanego przedmiotu zapytania ze

specyflkacja podana przez Zamawlajacsqo oraz zlozCj oswiadczenie (zalacznik n 3)

. - dysponuia potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia,

- nie podlegajCj wykluczeniu z postepowania 0 udzielenie zam6wienia.

Zamawiajacy nie stawia szczeg61nych wymagari w zakresie dowod6w spelnienia warunk6w 0 kt6rych mowa powyze]. Oferent

potwierdzi spelnienie tych warunk6w poprzez zlozenie oswiadczenia stanowiaceqo zalacznlk nr 2.

8.3. Dodatkowe informacje:

- Oferent jest zobowiazany do zaoferowania fabrycznie nowych urzadzeri, okreslonych w przedmiocie zapytania,
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- Oferent mozs wprowadzic zmiany w zlozone] ofercie lub jq wycofac, pod warunkiem, ze uczyni to przed uplywem terminu skladania
ofert. Zar6wno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej,

- Oferenci uczestniczq w postepcwanlu ofertowym na wlasne ryzyko i koszt, nie przyslugujq im zadne roszczenia z tytulu odstqpienia
przez Zamawiajqcego od postepowanla ofertowego,

- ocena zqodnoset ofert z wymaganiami Zamawiajqcego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokument6w i material6w,

jakie Oferen! zawarl w swojej ofercie. Ocenie podlegac bedzle zarowno formalna jak i merytoryczna zqodnosc oferty z wymaganiami,

- Oferent zobowiqzany jest do dostawy urzadzenta, jego instalacji, przeprowadzenia uruchomienia urzqdzenia oraz nlezbedneqo
szkolenia z zakresu jego obslugi,

- Oferent w ramach realizacji zam6wienia zobowiaze sle do dostarczenia przedmiotu zam6wienia pod wskazany przez Zamawiajqcego

adres, w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiajqcym oraz do podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego.

B.4. W kaz dokument6w i oswiadczeri

pos!epowaniu

1. Formularz ofertowy - zal. nr 1 - oryginal,

2. Wraz z formularzem ofertowym, Oferent zobowiqzany jest do ztozenia:

- oswladczenta Oferenta 0 spelnieniu warunk6w udzialu w pcstepowano - zal. nr 2 - oryginal,

- oswiadczema 0 spelnieniu wymagan pararnetrow technicznych przez oferowane urzqdzenie _ zal. nr 3 _ oryginal,

- wypisu zrejestru przedsi~biorc6w lub zaswladczenla z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione w dacie nie wczesruejszs] niz

szesc rnieslecy przed data zlozenia oferty (kopia potwierdzona za zqodnosc z oryginalem),

oraz~.warunk6w
technicznych bedzle dokonana w oparciu 0 kornpletnosc i prawldlowosc ztozonych wraz z oferta dokument6w, jakich zada

Zamawiajqcy i zostanie dokonana na podstawie trescl tych dokument6w wedlug formuly "spelnia/nie spelnia".

'ofert~ uwata si~ za watnCfjeteH spelnia wszystkie kryteria okreslone w niniejszym zapytaniu

Oferty nalezy sktadac na FORMULARZU OFERTOWYM (zat. nr 1) wraz z zatqcznikami w nastepujacy spos6b:
1. e-mailemnaadres:tester@tester.net.pl

2. faxem na numer: 074 8540086

3. osobiscte, za posrednictwern poczty lub dowolnej firmy kurierskiej

pod adresem:
, ..... - - -, .
TESTER SP. ZO.O.

58-160 Swiebodzice, ul. Watbrzyska 18A

- --~---- W-przypadku-powzl~cla przez KomisJ~ ds. oceny oferty decyzjl 0 dajqcych sle usunae brakach formalnych w ztozonych

ofertach, TESTER SP. Z 0.0. dopuszcza mozliwosc wzywania Oferent6w do dokonania niezbednych uzupetnieri, wyjasnieri lub

spr()~!!?1N!I~:_~_,", ~",~,_,_ ..
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OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z DOSTAWCAMI;

Pan Pawet Dudek e-mail: pdudek@tester.net.pl

o udzielenie zam6wienia nie mogq ubiegac sle Oferenci, kt6rzy powiazani sa kapitalowo lub osobowo z Zamawiajqcym.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiqzania miedzy Beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciqgania

zobowlazan w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w imieniu Beneficjenta czynnosct zwiazane z przygotowaniem i

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, poleqajacs w szczeg61nosci na:

1. uczestniczeniu w sp61ce jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp61ki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udzial6w lub akcji, 0 ile nizszy pr6g nie wynika z przepis6w prawa lub nie zostal okreslony przez IZ w wytycznych
programowych,

3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,

4.pozostawaniu w zwiqzku rnalzensklm, w stosunku pokrewleristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z postepowania odrzucona zostanie oferta. jezeli:

- Oferent nie spelnia kryteri6w technicznych i formalnych, okreslonych w niniejszym zapytaniu,

- oferta nie jest zgodna z trescia zapytania ofertowego lub nie zostala sporzadzona na zalaczonyrn formularzu ofertowym,
- oferta jest niepodpisana,

- oferta zostala zlozona po terminie,

- Oferent pod a w ofercie nieprawdziwe informacje,

Oferty zlozone po terminie lub nieodpowiadajqce wymogom formalnym nie zostana rozpatrzone.

Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowanta uznaje sle za odrzucona,

Oferty odrzucone nie b~dq rozpatrywane.

W odniesieniu do Oferent6w, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu, spetnili techniczne oraz formalne, wymagane warunki udziatu w

postepowanlu I ztozyli oferte nie podlegajqcq odrzuceniu, Zamawiaj'lcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie
kryteri6w oceny ofert okreslonych ponlze]:

1.Cena podana w ofercie powinna
ooejmowac wszyslkie koszty zwiazane z
wykonaniem zam6wienia, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezne] oraz
zgodnej z obowiazujacyrni przepisami
realizacji przedmiolu zam6wienia.

wedlug wzoru:

C = (C m'.,ICo' bad) X 60

gdzie:
C - ilosc punkl6w przvznana ofercie za kryterium "cena".
C min - najmniejsza cena w zbiorze olrzymanych ofert,
nie odie a' c ch w kluczeniu
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G gwarancja na

dostarczony towar

T termin realizacji

zam6wienia

Stawki VAT nalezy obliczac zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami. Oferty
przedstawione w EURO beda przeliczane
(w celu por6wnania ofert) po kursie
sprzedazy dewiz BZ WBK SAwg
ostatniej tabeli kursowej, obowiqzujqcej w
ostatnim dniu roboczym, poprzedzajqcym
dzieri wyboru oferty

---j----+-------f-----I---------------- 1-~3I..1..CC&JJena.J])QZ.ELbytJyJliojedlliLza, I _
oferowany przedmiot zam6wienia, nie
dopuszcza sle wariantowoscl cen.

C of bad - cena oferty rozpatrywanej

Maksymalna liczba punkt6w w niniejszym kryterium wyniesie

60 pkt.

4.Cena nie ulega zmianie w g6r~ przez
okres waznoscl oferty i zwiazania _
waznosci umowy.

5.Zmiany cen (po przeliczeniu na PLN)
spowodowane zrniana kursu walut
pornledzy dniem rozpatrzenia ofert a
dniem zakupu urzadzen nie powoduja
naruszenia warunku punktu 4.

10 Punkty przy zastosowaniu tego kryterium przyznane zostana
wg nastepujacs] formuly: Zamawiajqcy okreslil akceptowalny

minimalny okres gwarancji na
dostarczone urzqdzenie;
- minimalny wymagany okres gwarancji -
36 rniesiecy

G= (G of b.J Gmax) x 10

gdzie:
G - nose punkt6w przyznana ofercie za kryterium "gwarancja

na doslarczony tower",

G of bad - gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiqcach

G max - najdluzsza gwarancja wsr6d zbioru otrzymanych ofert,

niepodlegajqcych wykluczeniu

Maksymalna liczba punkt6w [aka rnozna przyznac ofercie w

niniejszym kryterium wyniesie 10 pkt.

s szybkosc reakcji

serwisu

10 Punkty przy zastosowaniu tego kryterium przyznane zostana

wg nastepujacs] formuly:
Zamawiajqcy okreslit maksymalny okres
realizacji zam6wienia - 45 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

T= (T min' Tofb•d) X 10

gdzie:
T - ilose punkt6w przyznana otercie za kryterium .iermin
realizacji zam6wienia",

Tmin - najkr6tszy termin realizacji zam6wienia w dniach

sposrod otrzymanych otert, niepodlegajqcych wykluczeniu

T of bad- term in realizacji oterty badanej w dniach

Maksymalna liczba punkt6w [aka rnozna przyznac otercie w

niniejszym kryterium wyniesie 10 pkt.

10 Punkty przy zastosowaniu tego kryterium przyznane zostana

wg nastepujace] tormuly:
Zamawiajqcy okresltl maksymalny czas
dotarcia Serwisu do miejsca instalacji
urzadzenia na nie dluzszy niz 48 godzin.
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5 = (5 mlnl 5 O'b.d) X 10

gdzle:

S - Hosepunkl6w przyznana ofercie za kryterium "szybkosc
reakcji serwisu",

S min - najkr61szyczas dotarcia serwisu sposrod olrzymanych
ofert, niepodlegajqcych wykluczeniu (w godzinach )

S 01b.d- szybkosc dolarcia serwisu badanej oferty w
godzinach.

Maksymalna liczba punkl6w [aka rnozna przyznac ofercie w
niniejszym krylerium wyniesie 10 pkt.

10 Punkly przy zaslosowaniu lego krylerium przyznane zostana
wg nastepujaca] formuly:

Ocenie podlega procenl przedplaty, jaki
Zamawiajqcy zobowiqzany jest uiscie w
momencie rozpoczecia realizacji umowy.

P

P = (Pn.! PO'b.d) X 10

gdzie:

P - Hosepunkl6w przyznana ofercie za kryterium .wenm«!
p/atnosci",

P of b.d - przedplala wykazana w ofercie badanej

P naJ - najkorzyslniejsza (najnizsza) przedplala sposrod

zbioru ofert niepodlegajqcych wykluczeniu .

Maksymalna liczba punkl6w jaka rnozna przyznac ofercie w
niniejszym krylerium wyniesie 10 pkt.

Wyniki postepowania

1. Punkty za poszczeg61ne kryteria, przyznane dla danej oferty zostana zsumowane, zaokrqglone do dw6ch miejsc po przecinku i beda
stanowlc koncowa ocene oferty.

Sumaryczna ilose punkt6w uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

SUM= C+G+ T+S+P

gdzie

SUM - suma uzyskanych punkt6w,

C - punkty uzyskane z kryterium "cena",

G - punkty uzyskane z kryterium "gwarancja na dostarczony towar",

T - punkty uzyskane z kryterium .iermin realizacji zam6wienia",

S - punkty uzyskane z kryterium "szybkos6 reakcji serwisu".

2. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawierajqca najwieksza liczbe punkt6w.

3. Maksymalna liczba punkt6w [aka moze uzyskac Oferent po zsumowaniu punktacji wszystkich kryteri6w wynosi 100 pkt.

4. Po przeprowadzeniu procedury wyboru oferty, wybrany Oferent zostanie poinformowany 0 terminie i miejscu podpisania umowy.

Zamawiajqcy okreslil maksymalny termin na podpisanie umowy wynoszacy siedem dni od momentu powiadomienia Oferenta 0

wyborze jego oferty.

5. Zamawiajqcy jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku, w kt6rym Ofere nt, kt6rego oferta zostala

warunki platnosci
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uznana za nalkorzystniejsza, odm6wil podpisania umowy, lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stalo sie niernozliwe z
innych przyczyn.

6. Zamawiajqcy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazuje inforrnacje 0 wyniku postepowania do kazdeqo Oferenta oraz

zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na firmowej stronie internetowej Zamawiajqcego oraz umieszcza [a na stronie internetowej

wskazanej w komunikacie ministra wlasciwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytan ofertowych.

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepis6w Kodeksu cywilnego,
2. Zamawiajqcy nie odsyla ztozonych ofert,

3. Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert sporzadzonych wylqcznie w [ezyku polskim,

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert czesclowych,

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych,

6. Oferenci, kt6rych oferty nie zostana wybrane, nie mogq zglaszac zadnych roszczer'i wzglll!dem Zamawiajqcego z tytulu przygotowania
zlozenla swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie,

7. Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatk6w ... " Zapytanie ofertowe rnoze zostac zmienione przed uplywem terminu

skladania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja 0 zmianie zostanie opublikowana i zawierac bedzie co

najmniej; datil! upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a takze opis dokonanych zmian. Zamawiajqcy przedluzy termin skladania

ofert 0 czas nlezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jezell bedzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji:

- gdy nie zlozono zadne] oferty niepodlegajqcej odrzuceniu,

- jezeli najkorzystniejsza oferta odbiegac bedzie od zalozen budzetowych projektu,

- jezeli wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze prowadzone postepowanie nie moze zostac zrealizowane,

- jezeli przeprowadzone postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie wazne] umowy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowanla bez podania przyczyny w trakcie jej trwania w przypadku zaistnienia

nlemoztlwe] wczesnie] do przewidzenia okolicznosci prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystqpienia si/y wyzszej, za ktora zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

9. W toku por6wnywania i oceny ofert Zamawiajqcy moze zadac od Oferent6w wyjasnier'i dotyczacych trescl zlozonych ofert.

10. Zamawiajqcy okresla nastepujacs okolicznosci, kt6re mogq wptynac na koniecznosc wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w
stosunku do trescl zlozone] oferty;

- zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadz6r nad realizacjq przedmiotu umowy,

- wystqpienie oczywistych pomylek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

- zmiana terminu.realizacji umowy - gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosc prawna,

ekonomiczna, techniczna, lub wystqpi sila wyzsza, za kt6rq zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujqca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z zam6wieniem.

Zmiany, 0 kt6rych mowa powyzej dopuszczone bll!dq wylqcznie pod warunkiem zlozenia wniosku przez Wykonawcll! i po akceptacji przez

Zamawiajqcego a ich wprowadzenie wymagac bll!dzie formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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1. zal. nr 1 - Formularz ofertowy,

2. zal. nr 2 - Oswladczenie Oferenta 0 spe/nieniu warunk6w udzia/uw postepowaniu,

3. zal. nr 3 - Oswiadczenle 0 spe/nieniu wymagari parametr6w technicznych przez ofertowane urzqdzenie.

SPOrZqdzi/:~

c2g~
data ......... TE Sp. z 0.0.

'T~S . .Walbrzys~a ~8/l,

ZatwierdziI:
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