REMIX Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 36
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 54 00
fax. 68 475 54 04
Świebodzin, 19.08.2016

Zapytanie ofertowe nr POIR.01.01.01.II.1.2.2016
dotyczy zamówienia na wynajem mikroskopu skaningowego na potrzeby projektu „Technologia obróbki cieplnej dla
kształtowania wielkości nanocząstek cementytu w elementach z kompozytowej stali średniowęglowej
o podwyższonych właściwościach użytkowych” (POIR.01.01.01-00-1637/15), dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
I. Zamawiający:
REMIX Spółka Akcyjna
ul. Poznańska 36
66-200 Świebodzin
NIP 927-169-41-43
REGON: 971204363
Osoby do kontaktu:

Jerzy Stodolny, Kierownik Zespołu Badawczego j.stodolny@remixsa.pl
Dominika Dziubińska, d.dziubinska@remixsa.pl, tel. 508 48 68 94

II. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (wersja z 28 sierpnia 2015 r.) oraz
Regulaminem udzielania zamówień przez REMIX S.A. w ramach projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych.
Zapytanie
ofertowe
zamieszczono
na
stronie:
http://www.remixsa.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem mikroskopu skaningowego, przeznaczonego do badań metalograficznych
struktur stali otrzymanych po procesach ulepszania cieplnego, dokładnej obserwacji struktur stali po procesach
hartowania i odpuszczania, spełniającego następujące wymagania:
Wymagania podstawowe
- wielkość badanych preparatów stalowych: średnica - min. Ø 30 mm, wysokość – min. 5 mm,
- napięcia przyspieszające od 0,2 do 40 kV,
- działo elektronowe z włóknem wolframowym,
- zakres powiększeń od 20 do 300 000x,
- zdolność rozdzielcza: kilka nm,
- wyposażenie do zapisywania obrazu w technice cyfrowej wraz z oprogramowaniem,
Wyposażenie dodatkowe
- wymiennik ciepła do zamkniętego układu chłodzenia wodnego,
- kompresor sprężonego powietrza,
- napylarka próżniowa,
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Uwagi
- urządzenie będzie zainstalowane w laboratorium Zamawiającego przez cały okres wynajmu
- okres wynajmu: 01.10.2016-31.05.2019,
- przewidywany czas eksploatacji mikroskopu zależny od przeprowadzanych procesów, maks. do 8h/dzień,
- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w całym okresie wynajmu mikroskopu skaningowego, tj. serwis i
naprawę przedmiotu najmu w przeciągu 72 godzin od daty zgłoszenia awarii oraz przeglądy serwisowe przedmiotu
najmu na koszt własny Wykonawcy.
IV. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony zgodnie z terminami podanymi w pkt. III zapytania ofertowego.
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1. Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim w następujący
sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.dziubinska@remixsa.pl,
- osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej / firm kurierskich – do siedziby Zamawiającego: REMIX S.A., ul.
Poznańska 36, 66-200 Świebodzin
w terminie do 29.08.2016. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta musi zawierać podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby działają
na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc.
powinny być parafowane przez Wykonawcę.
5. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem
oferty.
6. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
7. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty o wartości niewspółmiernie niskiej w stosunku do średnich cen za tego
typu usługi.
9. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na
wykonanie zadania.
10. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie
odrzucona.
12. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
13. Termin wyłonienia Wykonawcy: do 31.08.2016.r.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny lub do zamknięcia
postępowania bez wyboru oferty bez konsekwencji prawnych i finansowych.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z istotnych przyczyn.
16. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2.

2.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

3.

nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
stanowiące Załącznik nr 2.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, według
zasady spełnienia.

VIII. Kryteria wyboru ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oraz ich wagi:
1. cena netto (czynsz miesięczny) – 100%,
Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru:
cena oferty najtańszej
liczba punktów (C) = ---------------------------------------- x 100
cena oferty badanej

Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne
określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach udostępnionych
w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał
również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich zawartymi.
IX. Sposób przyznawania punktacji:
1.
2.
3.

Punkty przyznawane będą za kryterium zgodnie ze sposobem opisanym w pkt. VIII.
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku gdy oferta dwóch lub więcej
wykonawców osiągnie taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe.

X. Wybór wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
faksem w terminie 7 dni roboczych od wyboru najkorzystniejszej oferty.
XI. Okres związania ofertą:
60 dni od ostatniego dnia składania ofert.
XII. Niezbędne dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 2.
Zatwierdzam:

…………………………………

…………………………………
Świebodzin, 19.08.2016
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