Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera”
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Katowice, 26 lutego 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi
z taśm odlewanych metodą Huntera”, realizowanego przez ZM SILESIA SA, ogłasza się nabór ofert
na zakup niżej wymienionych ceramicznych elementów składowych nasadki wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego.

Zamawiający:
ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Konduktorska 8
40-155 Katowice

Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:
osoba do kontaktu: Paweł Misztal
e-mail: biuro@silesiasa.pl
adres: ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice

Opis przedmiotu dostawy:
15 kompletów nasadek w stanie niezmontowanym – tzn. następujące elementy:
1) Pozycja 101 na załączonym rysunku – główny element nasadki odlewniczej w ilości 30
sztuk (15 kompletów);
2) Pozycja 102 na załączonym rysunku – boczne końcówki blokujące w ilości 30 sztuk (15
kompletów);
3) Wewnętrzne rozpływy zgodnie z załączonym rysunkiem w ilości 15 kompletów.
Rysunki ww. elementów stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Złożenie oferty oznacza potwierdzenie, że przedmiot dostawy spełnia wskazane lub równoważne
parametry.
Do oceny zostaną dopuszczone jedynie oferty, które spełniać będą kryterium zgodności oferty z
zamówieniem.
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Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Termin dostawy:
5 tygodni od złożenia zamówienia do siedziby Zamawiającego lub do wskazanego przez
Zamawiającego Oddziału.
Złożenie oferty oznacza potwierdzenie przyjęcia terminów dostawy.

Kryterium oceny:
cena netto łącznie za przedmioty dostawy nr 1, 2 i 3.
W oparciu o ustalone kryteria z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji,
bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę
spośród dopuszczonych do oceny, która będzie opiewać na najniższą cenę netto, i podpisze umowę z
wybranym oferentem.
W przypadku braku podania terminu ważności oferty, oferent jest związany złożoną ofertą przez okres
co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferta musi zawierać:
•
•

•
•
•

nazwę oferenta;
wartość oferty (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie
przeliczona w złotych po kursie średnim NBP z dnia przeprowadzenia oceny oferty), w
układzie:
o nazwę elementu, cena za sztukę, wartość pozycji łącznie (3 pozycje);
o wartość oferty łącznie;
termin związania ofertą (o ile jest dłuższy, od podanego w akapicie powyżej);
termin dostawy;
dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferenci nie są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty można składać drogą elektroniczną na adres biuro@silesiasa.pl lub w siedzibie ZM SILESIA
SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice (liczy się data wpływu do siedziby Spółki),
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w terminie 5 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do 03 marca 2015 roku
włącznie).

Wszelkie zapytania
biuro@silesiasa.pl.
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kierować

na

adres

e-mail

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawcy, a Oferentem polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o
przedłożone przez Oferenta dokumenty i oświadczenia (ocena formalna).
Oferty Oferentów, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych
warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania i odwołania wyboru ofert bez podania przyczyn.

Łukasz Grądkiewicz
Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający
ZM SILESIA SA

Krzysztof Majkut
Prokurent
ZM SILESIA SA
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