Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/DIP/2017
z dnia 28.02.2017r.
na ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO SORTOWANIA OPTYCZNEGO
MAŁYCH GABARYTÓW MAGNEZYTU w ramach projektu pn. „Wdrożenie
innowacyjnej technologii pro środowiskowej w firmie MAGNEZYTY
„GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii
technologicznej” w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w
MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs
horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i
procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014–2020

I.Dane zamawiającego
MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, Grochowa 3 57-257 Brzeźnica

NIP 887-13-49-738

REGON890481154

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii pro
środowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA AKCYJNA poprzez zakup
nowoczesnej linii technologicznej” w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”;
Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do
składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do
Zamawiającego
4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.p
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

oraz
www.magnezyty.com.pl\
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych .Oferty
częściowe lub oferty wariantowe nie będą brane pod uwagę.
6.Zadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowej kompletnej linii
technologicznej do sortowania optycznego małych gabarytów magnezytu, składającej się z:
1. Zadanie nr 4.- Urządzenia ciągu płukania materiału
a)przesiewacz szt1
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b)płuczka mieczowa z przesiewaczem frakcyjnym odwadniającym 1 kpl
c) instalacja oczyszczania wody technologicznej 1 kpl
2. Zadanie nr 5.-Urządzenia transportujące materiał
a)przenośniki taśmowe 9 szt.
b)podajniki wibracyjne 2 szt.
3.Zadanie nr 6.Urządzenia do sortowania optycznego
a) sortownik optyczny szt.2
Parametry techniczne linii:
wielkość nadawy na wejściu linii min
80t/h
frakcja nadawy na wejściu
0-31,5 mm
wydajność dwóch urządzeń sortujących min
60t/h
frakcja podawana na urządzenie sortujące
10-31,5mm
linia przystosowana do dwu zmianowej pracy przez cały rok
Warunki ogólne:
Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje zgodności z
wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczące oferowanych urządzeń.
Minimalna gwarancja 12 miesięcy
Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
43411000-7 Maszyny sortujące-przesiewające
IV. Termin realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 8 miesięcy od podpisania umowy z wybranym
wykonawcą
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe
terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w
przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z
tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
4. Istotne warunki umowy:
- zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w wysokości 3% wartości zamówienia;
- kara za nieterminową realizację zamówienia - 0,5% wartości zamówienia kwoty netto za każdy
tydzień opóźnienia;
- serwis gwarancyjny, czas reakcji max. 48 godziny od zgłoszenia, kara za nieterminową reakcję
serwisu 1000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w EURO przeliczona na PLN wg średniego
kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia - za każde 12 h opóźnienia
- specyfikacja warunków technicznych urządzeń, zgodna z parametrami określonymi w Specyfikacji
Technicznej Urządzeń stanowiący załącznik nr 4 zapytania ofertowego.
V. Miejsce realizacji zamówienia
1. Miejsce realizacji zamówienia:

Magnezyty „GROCHÓW” S.A. Grochowa 3 57-257 Brzeźnica
Zakład Górniczy „Kopalnia Magnezytu”
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VI. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego. Oferty są
przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 3 i załącznik nr6]
b) Mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 3 i załącznik nr6]
c) Wykonawca wpłaci wadium w wysokości 50 000 PLN.
Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przed terminem składania ofert.
W przypadku wyboru formy pieniężnej: konto bankowe nr 24 1090 2372 0000 0006 0400 3951
prowadzone w BZWBK S.a.. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr x do zapytania oraz dokumentu
potwierdzającego wpłatę wadium.
d) Wykonawca posiada środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia w kwocie minimum
500 000 PLN. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 do zapytania oraz
dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. środków na dzień złożenia oferty tj. wyciągu z konta lub
promesy kredytowej ważnej minimum do dnia upływu terminu składania ofert, który Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do oferty.
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia
- nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, określonymi w pkt. 3
5. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) 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 lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli
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Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. 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 Wykonawcy z udziału w
postępowaniu i odrzuceniem oferty.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z
formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. 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.
3. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu publikacji zapytania w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za
realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez
Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto - waga punktowa 60 pkt. (60%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
------------------------------------------------------------------------------------ x 60
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

b) Gwarancja - waga punktowa - 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie,
------------------------------------------------------------------------------- x 20
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert
b1. Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji:
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- minimalna wymagana gwarancja - 12 miesięcy;
- maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy.
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać okres gwarancji
pomiędzy 12 a 60 miesięcy włącznie. Wykonawca winien podać ilość miesięcy (liczba
całkowita).
b2. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
b3. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego
maksimum, Zamawiający do oceny ofert przyjmie 60 miesiące, i taki okres zostanie wpisany
do umowy z Wykonawcą.
b4. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje
maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
c) Termin realizacji - waga punktowa 20 pkt. (20%)
Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego
wzoru:
Najkrótszy termin realizacji wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 20
Termin realizacji wskazany w badanej ofercie
Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie 8 miesięcy od podpisania umowy z
wybranym Wykonawcą.
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-c. Punkty będą
liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako
najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
IX. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając
nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być
podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
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a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Pełną dokumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje bezpieczeństwa CE i deklaracje zgodności
z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące poniższych środków trwałych:
d. Dokumenty potwierdzające wpłatę wadium o których mowa w pkt. 6 pod pkt. 3 c).
e. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych o których mowa w pkt. 6 pod pkt. 3
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert
6. Zamawiający wymaga aby oferent wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym
prawem w tym między innymi z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(DZ.U.2015.1651 j.t. ) Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i utylizacji zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkie wytworzone odpady w ramach realizacji
umowy o wykonaniu zadania.
7 Ze względu na warunki gruntowe i geologiczne od oferentów bezwzględnie wymaga się dokonania
wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Każdy z oferentów podczas wizji lokalnej w miejscu
realizacji inwestycji dokona sprawdzenia uwarunkowań do montażu oraz warunków związanych z
wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia
8.Oferent musi zagwarantować przeszkolenie personelu w działaniu i obsłudze przedmiotu w języku
polskim potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami
9.Oferent gwarantuje dostarczenie wszelkie niezbędne dokumenty przewidziane dla przedmiotu
niniejszej oferty,
10. Oferent jest zobowiązany dostarczyć w dwóch egzemplarzach nie później niż w dniu odbioru
końcowego niezbędnych dokumentów w postaci schematów wymaganych prawe certyfikatów ,DTR,
instrukcji obsługi i bezpieczeństwa w języku polskim w formie papierowej
11.Oferent zobowiązany jest dostarczyć , nie później niż w dniu odbioru końcowego zasady
świadczenia usług w okresie gwarancji( karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty zawierające
informacje o udzielonej gwarancji

12.Oferent zobowiązany jest przedstawić wraz z oferta szczegółową specyfikację przedmiotu
zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno
wynikać ,że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych , jakościowych ,funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu
zamówienia określonego przez Zamawiającego
X. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w
terminie do dnia 03.04.2017r.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: Magnezyty

„GROCHÓW” S.A. Grochowa 3 57-257 Brzeźnica
3. Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Lech Ziemkowski, tel. 693 902 134 od pn. do pt. w godzinach
od 8:00 do 14:00, biuro@magnezyty.com.pl
5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii pro środowiskowej w firmie MAGNEZYTY „GROCHÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

oraz
www.magnezyty.com.pl
11. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z
wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1
„Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie
innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
3. 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.

XII Pozostałe informacje
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszego zamówienia strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego
Prawem właściwym dla realizacji niniejszego zamówienia będzie prawo polskie
XIII. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Urządzeń
5. Załącznik nr 5 – Schemat blokowy linii -propozycja
6. Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych robót

