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                                                                             Czeladź, 05 września 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 

 

w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pt.:  „Aktywne mikrobiologicznie 

nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

Nabór nr: RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18 

Oś priorytetowa: Nowoczesna gospodarka  

Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Zamawiający:  

 

ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J. 

ul. Wojkowicka 21 

41-250 Czeladź 

NIP: 625 227 85 60 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.)  

 

I. Przedmiot zapytania 

 

1. Przedmiotem zapytania jest zakup - NOWEGO ŚRODKA TRWAŁEGO - Zasilacz 

impulsowy. Przeznaczony do prowadzenia procesu elektroosadzania metali w warstwie 

anodowej. 

II. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

Wymagania sprzętowe: 

- maksymalny prąd 600A 

- maksymalne napięcie 30V 

 

Opcjonalne parametry: 

- płynna regulacja prądu wyjściowego w zakresie 2-100% 

- stabilizacja parametrów wyjściowych +/- 1% 

- beznapięciowa zmiana polaryzacji 

- możliwość kształtowania charakterystyki procesu 

- praca impulsowa w systemie uni- i bipolarnym 

- możliwość impulsowania w zakresie 0,2-1000ms 

http://www.grupa-elbit.pl/
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- chłodzenie powietrzem w obiegu wymuszonym 

- temperatura otoczenia 0o – 35oC.  

 

III. Termin realizacji:  
Planowany termin zakupu: październik 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu 

realizacji zamówienia maksymalnie do dnia 30 listopada 2019 roku.  

 

IV. Termin złożenia ofert:  
1. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 13.09.2019 r. do godz. 23:59 – decyduje 

data i godzina wpływu do Zamawiającego. 

2. Oferty można składać osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.:  

ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J., ul. Wojkowicka 21, 41-250 Czeladź 

3. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta  

– dot. zapytania ofertowego nr 2/2019” 

4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: 

katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl lub tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl. Z tematem maila 

„Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 2/2019” 

5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

V. Kryteria oceny ofert :  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają podstawowe wymagania 

przedstawione w pkt. II. Oferty zawierające parametry opcjonalne będą preferowane w 

przypadku ofert o tej samej ilości punktów.  

Do oceny będą brane następujące elementy: 

a) Cena przedstawionej oferty – waga 40%  

 (a1) Oferta najtańsza otrzymuje maksymalną ilość punktów (max. 20 pkt) 

 (n) Każda różnica w cenie wynosząca 5 000 zł netto powoduje zmniejszenie ilości 

punktów o 5 (a2=n*5 pkt).  

 Wzrost ceny o 25 000 zł netto i więcej powoduje wykluczenie oferty z konkursu.  

Za ten warunek można otrzymać maksymalnie 20 punktów (A = a1-a2) 

b) Termin realizacji– waga 20% 

 Za udostępnienie aparatury do 18 października 4 pkt.  (B) 

 Za udostępnienie aparatury od 19 października do 31 października 2 pkt. 

 Za udostępnienie aparatury po 31 października 0 pkt 

Za ten warunek można otrzymać maksymalnie  4 punkty 

c) Liczba parametrów opcjonalnych – waga 20% (SZx) 

 7 parametrów – 5 pkt (SZB) 

 4-6 parametrów  –  3 pkt. (SZP)  

 1-3 parametrów -  0 pkt. (SZB) 

d) Możliwość szybkiego uzyskania pomocy technicznej – waga 20% (Wn) 

 Naprawa, wymiana lub dostarczenie urządzenia zastępczego do 14 dni – 10 pkt (W1) 

 Naprawa, wymiana lub dostarczenie urządzenia zastępczego do 30 dni – 5 pkt (W2) 

http://www.grupa-elbit.pl/
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 Naprawa, wymiana lub dostarczenie urządzenia zastępczego powyżej 30 dni – 0 pkt 

(W3) 
 

Zostanie wybrana oferta, której łączna nota N będzie najwyższa zgodnie ze wzorem: 

 

N = 0,4 A + 0,2 (B+SZx+Wn)  

  

                                                     

2. Wybór dostawcy nastąpi do dnia 16.09.2019 roku. Decyzja o wyborze dostawcy zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.grupa-elbit.pl  oraz 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

VI. Pozostałe informacje:  

1. Prosimy o składanie ofert zarówno w walucie PLN jak i EURO. Do kryterium punktowanego 

V.1 będziemy przyjmować cenę niższą z podanych, po przeliczeniu EURO na złotówki po 

średnim kursie NBP z dnia 13.09.2019 roku. 

2. W przypadku gdy dwie oferty otrzymają taką samą ilość punktów, w pierwszej kolejności 

zostanie wybrana oferta zawierająca więcej parametrów opcjonalnych. 

3. W ramach niniejszego postępowania mogą ubiegać się oferenci, którzy: 

a) Posiadają wiedzę i doświadczenie w udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej 

oferowanego sprzętu.  

b) nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie 

powyższych wymagań: 

a) W zakresie statusu – przedłożenie dokumentów poświadczających możliwość świadczenia 

pomocy technicznej 

5. W zakresie kryteriów oceny ofert, w celu udokumentowania spełnienia tych kryteriów 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie tych 

kryteriów, pod rygorem otrzymania 0 punktów w danym kryterium. 

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

9. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony winny zostać ponumerowane. 

11. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 

podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

13. Wymaga się aby oferta była ważna do 30 dni od terminu złożenia ofert. 

14. Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Czajka-Włóczyk, tel. 606552965; e-mail: 

katarzyna.wloczyk@grupa-elbit.pl; Tamara Śliwińska, tel. 501697784; e-mail:  

tamara.sliwinska@grupa-elbit.pl; 

http://www.grupa-elbit.pl/
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VII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postepowania: 

 
1. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminów 

oraz sposobów płatności, a także praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jak 

również dokonania w niej zmian nieistotnych. 

2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminów oraz sposobów 

płatności, a także praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest w sytuacji 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy 

lub z przyczyn niezależnych, od Stron których nie można było przewidzieć w chwili podpisania 

umowy. 

3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 

pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 

wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 

postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

4. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub 

Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu 

i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub 

taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji 

Finansującej lub Pośredniczącej. 
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