Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
na zakup szorowarki zasilanej elektrycznie do powierzchni twardych
dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37.
Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro .
Znak sprawy: GZ.2301 -11/2019
Data: 2019.06.07

Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
zaprasza do składania ofert w związku z prowadzonym postępowaniem poniżej
30 000 euro na zakup wraz z dostawą szorowarki do powierzchni .
Sposób realizacji ,zasady rozliczenia za wykonanie dostawy itp. określone są w załącznikach
do niniejszego zapytania .
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup szorowarki zasilanej elektrycznie w ilości 1 szt.
Urządzenie musi być ,ciche, łatwe w obsłudze – prosty panel sterowania .Powinno być bardzo
zwrotne z powodu konieczności łatwego manewrowania w małych pomieszczeniach
Dane techniczne szorowarki wymagane przez Zamawiającego :
- ciężar od 48kg – 60kg
- wymiary dł. 1000 - 1400mm x szer.680 - 800mm x wys.500-1200mm
- moc silnika szczotki min 600W
- moc silnika prędkość szczotki min 180 obr/min
- wydajność powierzchniowa min 1400 m²/h
- pojemność zbiornika wody czystej – 30 – 35l
- pojemność zbiornika wody brudnej 30 – 40l
- szerokość szorowania – robocza 430mm – 450 mm
- dodatkowe akcesoria – przewód min 20 mb.
Zamówienie dotyczy produktów należących do niżej podanych grup

wg Wspólnego Słownika Zamówień :
CPV :42995000-7 Różne maszyny czyszczące

Dokumenty ,które należy dołączyć do oferty:
1. wypełniony formularz oferty

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

2. zaakceptowany wzór przyszłej umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wymagany termin realizacji zamówienia : dostawa towaru do 28.06.2019r.
Opis sposobu przygotowania ofert :
1.Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
Dom Pomocy Społecznej Nr 2

97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
„Szorowarka ”

2.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .

3.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4.

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania .

5. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca .
Termin i miejsce składania ofert :
1 Oferty należy składać w sekretariacie DPS Nr 2 w Tomaszowie Maz.ul. Jana Pawła II 37
2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.06.2019r. o godz. 10:00
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania
wyjaśnień : Panią Grażynę Klimowicz -

Kierownik sekcji

w godz.7.oo-15.oo./ od poniedziałku do piątku włącznie / Tel/fax 044 7243247
VII.

Kryteria oceny ofert :

1.Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium , oferta otrzyma maksymalną
ilość punktów ustalona w poniższym opisie , pozostałe będą oceniane odpowiednio –
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację : punktacja 0-100 (100%-100pkt).
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
obowiązują następujące kryteria oceny ofert: :

2.1 Cena - 90% (90% - 90pkt)
Cena będzie obliczana wg poniższego wzoru:

C min
C = ……………………………….. x 90 pkt
C oferty badanej
gdzie : C min – najniższa zaoferowana cena brutto
C badana – cena brutto w badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

2.2 Gwarancja na dostarczony przedmiot umowy – 10% (10% -10 pkt)
G o
G = ……………………………….. x 10pkt

G max
gdzie: G – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej
G max – okres gwarancji maksymalnej ustalony z góry przez Zamawiającego

UWAGI:
a/Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
b/Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na zakupioną
szorowarkę -

24 m-ce.

c/Maksymalny okres gwarancji na zakupioną szorowarkę

wynosi 48 m-cy.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 m-cy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 48 m-cy i taki zostanie uwzględniony także w umowie .
Wykonawca ,który zaoferuje najkorzystniejszy okres (48 miesięcy) otrzymuje maksymalną
liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
d/ Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów w w/w
kryteriach , zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+G
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja

P – łączna liczba punktów uzyskana w obydwu kryteriach
Oferta Wykonawcy , która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako
oferta najkorzystniejsza , a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego
zamówienia.

Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów.
e/Wynik wyboru oferty najkorzystniejszej będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to ,że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert ,Zamawiający spośród
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną .
f/ Zamawiający przygotuje notatkę z postępowania .

Unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia , jeżeli :
a/ Nie złożono żadnej oferty
b/ Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty .
c/ Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
d/ Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzone postępowanie lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było wcześniej
przewidzieć .
Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informację w
miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego , podając nazwę firmy , adres
Wykonawcy i uzasadnienie wyboru oraz na stronie internetowej www.bip.dps2.vernet.pl
Załączniki :
1. formularz ofertowy

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

-

szt.1

2. wzór umowy

- załącznik nr 2

-

szt 1

Tomaszów Maz. dnia 2019.06.07

do zapytania ofertowe

Zatwierdził:

