03.04.2018 Sosnowiec
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2/2018 RPO WSL

W związku z realizacją projektu pt. „Organizacja całorocznego wyciągu sportowego służącego
do uprawiania narciarstwa wodnego, wakeboardu, narciarstwa śniegowego i snowboardu z
wykorzystaniem systemu do dynamicznej rejestracji ruchów treningowych w środowisku
wodnym oraz elektronicznego systemu kontroli sprzedaży.”, złożonego w ramach konkursu
nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”,
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji
produktowych oraz procesowych”. Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.00-24-00B8/17-00.
Firma Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu
szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.
1. ZAMAWIAJĄCY
Akademia Sportu Stawiki Sp. z o.o.
ul. Modrzejowska 22/4b
41-200 Sosnowiec
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego wg poniższej specyfikacji:
Część
1.

Przedmiot
zamówienia
Przeszkody wodne
do wakeboardu
CPV: 19520000-7
Produkty z tworzyw
sztucznych

Rodzaj

Specyfikacja/ parametry techniczne

Nowe Specyfikacja i parametry techniczne przeszkody:
środki
1.
Typ: Custom Pool (basen) – 1 sztuka
trwałe
Wymiary szczegółowe (cm): 1680x415x100
(Długość/Szerokość/Wysokość)
2.
Typ: Custom Double Kinked Ledge -1 sztuka
Wymiary szczegółowe (cm):
1580x50x150(Długość/Szerokość/Wysokość)
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3.
Typ: Custom Donkey Pipe – 1 sztuka
Wymiary szczegółowe
(cm):970x35x150(Długość/Szerokość/Wysokość)
4.
Typ: Custom Shotgun Handrail – 1 sztuka
Wymiary szczegółowe
(cm):1740x30x80(Długość/Szerokość/Wysokość)
5.
Typ: Custom Elephant – 1 sztuka
Wymiary szczegółowe
(cm):2000x50x130(Długość/Szerokość/Wysokość)
6.
Typ: Custom Rooftop Cut – 1 sztuka
Wymiary szczegółowe
(cm):2000x50x140(Długość/Szerokość/Wysokość)
Przeszkody 1,2 i 3 przeznaczone są do połączenia w jeden
komplet.
Specyfikacja techniczna wykonania:
- konstrukcja wykonana z białych jednorodnych płyt HDPE o
wysokiej gęstości, odpornych na działanie promieni UV,
- grubość płyt:

powierzchnia ślizgowa - min. 15 mm

ściany boczne - min. 15 mm

grodzie - min 15 mm

dno - min 10 mm
- gęstość płyt konstrukcyjnych HDPE minimum 300
- elementy rurowe wykonane z białego jednorodnego materiału
HDPE o wysokiej gęstości, odpornych na działanie promieni UV
- wszelkie łączenia materiałów metodą spawania ekstruzyjnego
przez personel posiadający certyfikaty w zakresie spawania
tworzyw sztucznych, bez użycia ram, wkrętów lub innych
elementów metalowych,
- dokładność wymiarowa urządzeń +/- 10%
- przeszkody węższe niż 1m winny zostać wyposażone w
stabilizator
- przeszkody o dł. powyżej 600 cm mogą być wykonane w
technologii modułowej,
- moduły muszą być łączone ze sobą na zasadzie „pióro-wpust”,
za pomocą łączników o grubości min. 30 mm, bez użycia ram
stalowych,
- w każdym module przeszkody powinny znaleźć się otwory
umożliwiające stabilne zakotwienie przeszkody na wodzie.

4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ
Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowych i w pełni sprawnych przedmiotów
zamówienia zgodnie ze specyfikacją z punktu 3 podana cena winna zawierać wszelkie koszty zakupu,
transportu, montażu, pierwszego uruchomienia, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i
przystosowania nabytych przeszkód, koszty szkolenia personelu. Adres dostawy: Sosnowiec ul.
Kresowa, dostawa możliwa w dni robocze w godzinach 700 – 1300.
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Wykonawca musi zapewnić gwarancję o minimalnym okresie obowiązywania przez 60 miesięcy od
daty dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo odbiorczego po zrealizowaniu przedmiotu
zamówienia.
Termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć dnia 15 czerwca 2018 r.
Maksymalny termin realizacji umowy 15.06.2018 r.
Miejsce realizacji umowy: 41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa.
Wykonawca musi dostarczyć komplet dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów, instrukcje
montażu, demontażu, użytkowania i przechowywania.
Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
Zleceniodawca informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. Oferty zawierające płatności częściowe o różnych terminach płatności nie
będą podlegały dalszej ocenie.
Wykonawca do składanej oferty musi dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu (Zamawiającym).
Do podpisanej oferty Wykonawca winien dołączyć pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym
ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestracyjnego.
Dokumenty składane w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski,
tłumaczenie winno zostać podpisane przez Wykonawcę.
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 7. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu
związania ofertą.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
(Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
(Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
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a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają
z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych w punkcie 4 będzie dokonywana metodą spełnia / nie
spełnia. Do dalszej oceny skierowane zostaną wyłącznie oferty spełniające wszystkie warunki zawarte
w pkt. 4.
2. Kryterium Cena – waga 80%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 80
3. Kryterium Termin Płatności – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20
Maksymalna ilość punktów – 100
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru:
Liczba punktów = C + P, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny
oferty, P oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium termin płatności. Wyliczenia
punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do
uzyskania - 100 punktów.
Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:
C = NC/BC x 80
Gdzie:
C – liczba punktów w kryterium cena,
NC - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert,
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BC - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe, cenę
brutto. W podanej cenie powinny się zawierać wszystkie koszty: zakupu, montażu, pierwszego
uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego
sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu)
Liczba punktów dla kryterium termin płatności zostanie wyliczona wg poniższego zapisu:
1) Termin płatności do 30 dni włącznie, liczony od dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo
odbiorczego po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą wystawienia
faktury – 5 pkt.
2) Termin płatności do 45 dni włącznie, liczony od dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo
odbiorczego po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą wystawienia
faktury – 10 pkt.
3) Termin płatności do 60 dni włącznie, liczony od dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo
odbiorczego po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą wystawienia
faktury – 15 pkt.
4) Termin płatności powyżej 60 dni od dwustronnie podpisanego protokołu zdawczo
odbiorczego po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą wystawienia
faktury – 20 pkt.
Zleceniodawca informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania Wykonawcy zaliczek na poczet
wykonania zamówienia. Oferty zawierające płatności częściowe o różnych terminach płatności nie
będą podlegały dalszej ocenie.

6. KRYTERIA WYBORU
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w
punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych.

złożenia

wyjaśnień

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę,
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podjąć negocjacje
z wybranymi oferentami.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw
informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w
każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.
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Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po terminie,
w sposób niezgodny z punktem 7, a także podmioty wykluczone zgodnie
z punktem 4.

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Złożona oferta powinna zawierać:
• dokładną nazwę i adres oferenta oraz numeru telefonu kontaktowego i kontaktowego adresu
e-mail,
• datę sporządzenia,
• opis oferowanych urządzeń wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej parametry
wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz w możliwych przypadkach brutto),
• termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni od daty wpływu oferty,
• maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 15.06.2018 r.,
• informacje na temat terminu i warunków płatności, oferty zawierające płatności częściowe o
różnych terminach płatności nie będą podlegały ocenie.
• warunki gwarancji.
• wykonawca do składanej oferty musi dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące braku
powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu (Zamawiającym).
• wykonawca do składanej oferty musi załączyć podpisany wzór Umowy Dostawy, stanowiący
załącznik nr 2 do zapytania
• do podpisanej oferty Wykonawca winien dołączyć pełnomocnictwo udzielone osobom
podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego.
• dokumenty składane w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, tłumaczenie winno zostać podpisane przez Wykonawcę.
b) Oferty można składać do dnia 04.05.2018 r.
c) Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się
datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.
d) Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w formie
papierowej) drogą pocztową na adres zamawiającego (liczy się data wpływu oferty).
e) Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją przesłać
w terminie wskazanym w punkcie b) na adres: info@wake-zone.pl
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f) Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego
zapytania.
g) Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
h) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie zamawiającego www.wake-zone.pl, w bazie
konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a także rozesłano do
min. 3 potencjalnych dostawców.
i)

Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.

j)

O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie
terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia
uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia
następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie
będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.

Załączniki:
1/ Wzór OŚWIADCZENIA O BRAKU POWIĄZAŃ OFERENTA Z ZAMAWIAJĄCYM.
2/ Wzór UMOWY DOSTAWY
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