ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15 listopada 2012 r.
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż maszyn szwalniczych stebnówek 2-igłowych
przeznaczonych do materiałów ciężkich w ilości 12 szt.
w ramach realizacji projektu „Nowa technologia produkcji mebli tapicerowanych
w systemie modułowym do samodzielnego montażu”
Dostawa i montaż: Skierniewice, ul.Zwierzyniecka 2
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Zamawiający
POLDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pabianicka 184/186
93-402 Łódź
NIP: 7272332837
REGON: 471708814
2. Nazwa projektu
„Nowa technologia produkcji mebli tapicerowanych w systemie modułowym do
samodzielnego montażu”
3. Opis przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty na dostawę i montaż maszyn szwalniczych stebnówek 2
igłowych do materiałów ciężkich w ilości 12 szt.
Charakterystyka maszyny:

- max prędkość szycia 2500 ściegów/min.
- rozstawy igieł: 6mm, 8mm, 10mm (standard), 12mm
- max. długość ściegu 9mm
- wysokość podnoszenia stopki 16mm
- system igieł 135x17
- grubość nici (30 - 5)
- automatyczne smarowanie
- wymiary blatu 60cm x 120cm
5. Opis sposobu obliczania ceny oferty
• Cenę oferty należy policzyć w sposób następujący:
Co = C1 + A1
Co – liczba przyznanych ofercie punktów
C1 – cena
A1 – termin wykonania projektu
• Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
(także koszty dostawy i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także
podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
• Cena musi być podana w złotych polskich.

• Jeżeli w ofercie zostanie podana cena w innej walucie niż PLN, to zostanie ona
przeliczona po średnim kursie NBP danej waluty na dzień wpłynięcia oferty.
• Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert
Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:
a. w przypadku kryterium cena oferty

60%

b. w przypadku kryterium termin wykonania projektu

40%;

Sposób oceny ofert
Kryterium: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie
ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru:
najniższa cena
C1 = ---------------------------- x 60%
oferowana cena
Kryterium: termin wykonania projektu – w ramach tego kryterium największą liczbę
punktów otrzymuje Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania projektu,
natomiast 0 punktów otrzyma Wykonawca oferujący najdłuższy termin wykonania
projektu.
Punktacja dokonywana będzie w skali 0-10.
A1 – liczba punktów x 40%
7. Termin wykonania zamówienia
Początek realizacji zamówienia ma nastąpić nie później niż od dnia 1 grudnia 2012r.
8. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy przesłać do firmy POLDEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Pabianicka 184/186, 93-402 Łódź w terminie do dnia: 24 listopada 2012 r.

