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Mińsk Mazowiecki, 15.09.2016

Zapytanie o ofeńę
W zwÍqzku z realizacJq projektu ,, Wdrożenle ĺnnowacytnel technologtt SYSTEM sTABtLtzAclt t sKRlcENtA
PRocEsU PRoDUKctt WYRaBóW TERMotzoucYtNYcH EPs z WYKaRZYSTANłEM ENERGł/. oDzYsKANEt do
produkcfi sýroplanu dla budownlctwa energooszczędnego", nr. Pot*.o3.o2.o2-oo-o1g8/16 współfinansowanego
przez Unię Europejskq ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego, realizowanego w ramach
Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój , ośpriorytetowo lll Wspdrcie innowacji w przedsiębiorstwoch,
Dziołanie 3,2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddzidłanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne ,
sTYRoPMtN

a

sPlŁKA z oGRANtczoNĄ oDPoWtEDztALNoŚctĄ

zaprosza do składania ofen no:

Zakup Wózków widłowych
termln reallzacľ wrz'esleń 2017

Skrócony ępis projektu
Celem projektu jest wdrożenie w styropmin Sp. z o.o. autorskiej, innowacyjnej technologii
spieniania i formowania pollstyrenu (styropianu) opartej o unikatowy proces produkcyjny
opracowany przez dział badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii pozwoli
na Wprowadzenie do produkc)a znacząco ulepszonego produktu _ styroplanu o unikatowych
właściwościach
technicznych i użýkownych w stosunku do produktów dostępnych na rynku w
Polsce i Europie.

Dane zamawiaiacego:
STYROPMIN Sp. z o.o.
ul. Gen. K' Sognkowsklego 7í
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822.001.08.55
tel. (25) 759 32 24
fax (25) 759 3225
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opis płzedmiotu zapytania
Wózki w|dłowe o napędzie spalinowym 2szt.

1. Wózek

widłowy spalinowy 1,5T z chwytakiem
UdŹwig 1,5 Tony
Paliwo - Gaz propan butan
Wysokośó podnoszenla 3000 mm
ogumien|e pełne SPR
Stabilizacja osi skrętnej wózka _ System Aktywnej Stabilności
Chwytak do kartonóW z przesuwem zintegrowanym oba ramiona sztywne pokryte
wulkanizowaną gumą
Nośność
na środkuciężkości1000kg/680 mm
Szerokośl ramy 1450mm
Zakres rozwarcia 520-2280mm
Grubośó płyty 57mm
Wymiary ramion 1220x1220mm
Zawór regulujący ciśnienie w obwodzie hydraulicznym

2.

Wózek widłowy spalinowy 2,5T
Udźwig 2,5 Tony
Paliwo - Gaz propan butan
Wysokośćpodnoszenia 3000 mm
Przesuw boczny
ogumienie pełne SPR
Stabllizacja osi skrętnej wózka _ System Aktywnej Stabilności

Wymagania dotyczące oferentów:

a

zgodnie z Wymaganiami działania 3.2.2. PolR, Kredyt na innowacje technologiczne
oferentami nie mogą być przedsiębiorstwa powiązane kapitałowo bądŹ osobowo ze
Styropmin Sp.z o.o.
Wymagana jest zdolnośétechniczna i organizacyjna do wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofertv:
o

Gena :50 %. maksimum 50 pkt
W ramach tego krýerium pod uwagę będzie brana cena netto za maszynęwrazz
kompIetem urządzeń zawartych
zapytaniu, transportem, montażem
uruchom ien iem i szkoleniem persone! u wskazana przez Oferenta.

w

Punktacja: od 1- 50 pkt
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wg wzoru:

Pkc = ( najnlższa oferowana cena spośród wszystkich oferentów / cena
badanei oferty )x 50
gdzle Pkc - to ilośćpunktów w kryterium cena

Maksymalna ilośćpunktóuí, Jaką oferta może uzyskać w vrryniku ocony
wynosi 50.
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych
komisję powďaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

.

Okres gwarancii Cena ;30

olo

-

w ofercie pzez

maksimum 30 pkt

Punktacja
10

pkt I rok gwarancji

20 pkt 2lata gwarancji
30 pkt 3 lata gwarancji

Maksymalna ilośćpunktów, jaką oferta może uzyskać w nryniku oceny
uĺynosi 30.
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych w ofeľcie przez
komisję powďaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

o

Roczny koszt obsługi senľisowej :20

o/o

-

maksimum 20 pkt

Punktacja

W ramach tego kryterium pod uwagę będzie brana cena netto za roczną obsługę
serwisową wrazz dojazdem na miejsce eksploatacjiwskazana przez oferenta.
Punktacja: od 1- 20 pkt
wg wzoru:

Pkcs = ( najniższa oferowana cena netto za roczną obsługę serwisową

spośród wszystkich oferentów / cena netto za roczną obďugę serwisową
badaneJofeľty)x20
gdzie Pkcs
senvisową

- to ilośépunktów w kryterium

cena netto za roczną obsługę
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Maksymalna ilośćpunktóľY' jaką oferta może uzyskaó w
rłĺynosi20.
Punktacja zostanie przyznana na podstawie informacji zawartych
komisję powołaną przezzarząd Spółki Styropmin w celu oceny ofert.

'ívynaku

oceny

w ofercie przez

Zamówienie zostanie udzielone oferentowl, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.
Firma Styľopmln Sp.z o.o. infoľmuje' że zastrzega sobie możliwość:

o
o

pľoWädzenia dalszych rokoľvań z wybľanymi oferentami.

zmian umoĽvy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zapytania ofertowego poprzez wprowadzenie zamówień dodatkowych , zamówień
uzupďnla|ących z wykonawcą zamlennych' korekt i rozwlązań loglstycznych

o
o

- najlepszych z punktu widzenia

lnwestora w trakcie realizacji inwestycji.

wydłużenia terminów vrrykonania zamówienia

w

trakcie realizacji projektu'

zawaĘch w umowie z wykonawcą.
unieważnienia postępowania bez podania płzyczyn.

Termin ważnoścloferty: 31.12.2016
Teľmln składania ofert:

o
o

Do 29.09.20í6
ofertY proszę składal w formie plsemnej, lub elektronicznej na formulazu dołączonym do

zapýania ofertowego stanowiącego Załącznĺknr

1 do niniejszego dokumentu na adres:

Styropmin Sp. z o.o.
Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińsk Mazowlecki

mail: biuro@lshp!.com
a

Zapytanie ofertowe zostało

upublicznlone

na stronie

Zamawiającego

http ://unmľ.styropm i n. pl/
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Postanowienia końcowe lnwestoľa
Styropmin Sp.

z

Unia Europejska

:

o.o. zapewnia, że wszyscy oferenci mają taki sam dostęp do

informacJi dotyczących zamówienia na Zakup wózklw widłowych i żaden rrĺykonawca nie

jest uprzywilejowany względem pozostałych,

a postępowanie pzepľowadzone jest

w sposób transparentny.

STYROPMIN SP. z o'o'
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71
05-300 Mińslĺ Mazowiecki
tel. +48 25 759 32 23

zARzĄDu

NIP 822.00'10'855, Begon 710270862
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Rozwoju Regionalnego

Załącznlk nr 1

Formularz do zapytania ofertowego

miejsce, dnia

l

nformacje dotyczące oferenta

Oferta

Pozapoznaniu się z treściąZapytanla ofertowego z dnia 15.09.2016 na:
Zakup wózków widłowych

w ramach realizowanego przez spółkę Styropmin pĘektu ,, Wdrożenie ÍnnowacyJnej
technologil sysTE/l' sTABtLt7AcJl t sKRlcENtA PRocEsU PRoDUKcJl W\ĺRoBlW

TERMOIZOLACYJNYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSKANEJ dO
produkcfi sýropianu dla budownlctvYa energooszczędnogo", nr, PolR.03,02,02-000198/16 wspőłfinansowanego przez tJnię Europejską ze środklwEuropejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego lnteligentny

Rozwlj , ośprioýetowa lll

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2

Wsparcie wdrożeń wyników prac

B+R,

PoddzÍałanie3.2.2 Kredý

na

innowacje

technologiczne,

składamy następującą ofertę:

\
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Oferta cenowa

1. oferowana przez nas cena za dostawę
wynosi:

2.

Wózka widłowego 1,5T zchwytakiem

zł netto

oferowana przez nas cena za dostawę wózka widłowego 2,5T

wynosi

zł netto

Łączna cena za dostawę 2szL.Yýőzków widłourych

wynosi
oferta waŻna do

zł netto
31

.12.2016

r.

Do formulaza dďączono załącznik nr 1 stanowiący integralną częśćdokumentu zawieĘącą

szczegółowy zakres Wyceny

Warunki swarancyine
Opis

Rocznv koszt obsłuoi senľisowei
Opis

oświadczam, Że nie posiadam powiązań kapitałowych

Styropmin Sp. z o.o.

i

osobowych

z

pzedsiębiorstwem

Podpis:

\
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