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WYKONAWCY

MODERNIZACJI UKŁADU DOZOWANIA

INWESTOR
MKF-ERGIS Sp. z o.o.
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa
Oddział w Wąbrzeźno
ul. Dąbrowskiego 2
87-200 Wąbrzeźno

strona 1/11

Zawartość opracowania:
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E. Otwarcie ofert, ich ocena, przystąpienie do podpisania umowy
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Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)
MKF-ERGIS SP. Z O.O. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na wybór:
Wykonawcy

MODERNIZACJI UKŁADU DOZOWANIA

Skrócony opis przedmiotu zapytania:
MODERNIZACJA UKŁADU DOZOWANIA LINII PRODUKCYJNEJ B1, CELEM URUCHOMIENIA
MOŻLIWOŚCI DOZOWANIA DODATKOWEGO SKŁADNIKA, PRZY JEDNOCZESNEJ
POPRAWIE DOKŁADNOŚCI DOZOWANIA
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A. INFORMACJE OGOLNE
1. Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przepisów Kodeksu
Cywilnego.
2.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawcy modernizacji układu dozowania,
którego zadaniem będzie:
a) Modernizacja istniejącego układu dozowania, umożliwiająca sprawne mechanicznie,
elektronicznie i systemowo dozowanie, w terminie do 28.03.2018,
b) Wymiana sprzętu i oprogramowania w ramach prowadzonej modernizacji,
c) Walidacja systemu z użyciem materiałów wzorcowych i materiałów wskazanych przez
Inwestora,
d) Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi mechanicznej i oprogramowania,
e) Dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej, bezpieczeństwa i obsługi układu
dozowania,
f)

Udzielenie gwarancji na przedmiot prac na okres minimum 12 miesięcy.

3. Ogólny opis postępowania przetargowego.
a) złożenie przez Oferentów do dnia 02.02.2018 r. do godz. 16.00 oferty opracowanej na
podstawie niniejszego Zapytania ofertowego (SIWZ),
b) analiza ofert w dniu 05.02.2018 roku bez udziału Oferentów, ich weryfikacja i ocena
przez

Komisję

Przetargową

oraz

rekomendacja

przez

Komisję

Przetargową

wybranych Oferentów do fazy rozmów dwustronnych pomiędzy oferentem a Komisją
Przetargową spełniających kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym,
c) rozmowy dwustronne z Oferentami od 06.02.2018 do 14.02.2018,
d) spotkanie ostateczne z wybranym Oferentem zakończone wyborem Generalnego
Wykonawcy oraz parafowaniem umowy do 21.02.2018r.
4. Wymagania podstawowe odnośnie terminu związania ofertą: Zamawiający wymaga 30dniowego terminu związania ofertą od Oferentów, którzy złożą oferty, z zastrzeżeniem, że
w terminie związania ofertą. BEZWZGLĘDNYM WARUNKIEM AKCEPTACJI OFERTY
JEST PRZEDSTAWIENIE NA OFERCIE DATY ORAZ TERMINU OBOWIĄZYWANIA
OFERTY.
5. Uwagi Inwestora
a) wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu i przygotowaniem oraz
złożeniem ofert poniosą Oferenci,
b) Inwestor, bez podania przyczyn i konsekwencji finansowych wobec Oferentów, może
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w każdej chwili przedłużyć, unieważnić, zawiesić lub nie rozstrzygnąć przedmiotowego
postępowania przetargowego.

6. Forma i zawartość oferty.
a) oferta wyrażona musi być w polskiej walucie - polskich złotych [PLN],
b) oferta musi zawierać spis treści, wszystkie kolejne zapisane strony oferty należy
ponumerować,
c) oferent przygotuje i złoży tylko jeden komplet dokumentów i opracowań, składających
się na ofertę,
d) oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub czytelnie nieścieralnym
atramentem,
e) wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być
parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę,
f)

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

g) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
h) oferta może zostać przesłana drogą elektroniczną w formie „.pdf”
Brak dokumentów wymienionych powyżej skutkować może odrzuceniem oferty na etapie
analizy ofert przez Komisję Przetargową.
B. CENA OFERTOWA
1. Cena usługi musi zawierać pełną wartość całości przedmiotu zamówienia w formularzu
Zestawienie cen oferty – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oferent zobowiązany jest przedstawić w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2
cenę w formie ryczałtu stanowiącego wynagrodzenie umowne netto oraz brutto,
obejmującego łączną cenę przedmiotu zamówienia wraz z wszystkimi kosztami
towarzyszącymi.
3. Waluta oferty
a) Cena usługi w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ musi być
podana w polskich złotych netto oraz brutto,
b) zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie oceny ofert oraz spotkań może wymagać od
Oferentów, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulację kwot zawartych w cenach
poszczególnych elementów.
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C. SKŁADANIE OFERT
1. Termin składania ofert
a) oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.02.2018 roku do godz.
16.00,
b) oferty
w

można

siedzibie

przesłać

za

Zamawiającego

pośrednictwem
lub

przesłać

poczty,
drogą

kuriera,

złożyć

elektroniczną

osobiście
na

adres:

w.gadomski@ergis.eu. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj.
MKF-ERGIS SP. Z O.O., ul. Dąbrowskiego 2, 87-200 Wąbrzeźno
c) zamawiający może zmienić termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie
z punktem A. 5. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego
i Oferentów, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert,
odnoszą się do nowego terminu ich składania.
2. Oferty złożone po terminie Oferty nie będą brane pod uwagę.
3. Zmiana lub wycofanie ofert
a) oferenci mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia
przekazanego na adres: w.gadomski@ergis.eu przed terminem składania ofert
określonym w punkcie C. 1. a),
b) żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
D. OTWARCIE OFERT, ICH OCENA
1. Otwarcie ofert
a) zamawiający dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 05.02.2018 roku o godz. 10.00 bez
udziału Oferentów w siedzibie Zamawiającego,
2. Ocena ofert
a) Komisja Przetargowa dokona oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności
z niniejszą SIWZ oraz dokona wyboru Oferentów do fazy rozmów dwustronnych
pomiędzy Oferentem a Komisją Przetargową wg kryteriów najkorzystniejszej oferty za
realizację przedmiotu zamówienia liczonej wg poniżej przedstawionych zasad:
Wskaźnik najkorzystniejszej oferty:
Wskaźnik najkorzystniejszej oferty dotyczącej regałów jezdnych:

W = C´ 0,9 + G ´ 0,1
gdzie:
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C – wskaźnik najkorzystniejszej ceny liczony według ilorazu najniższej zaoferowanej
przez Oferentów ceny do przedstawionej przez Oferenta ceny:
C=

najniższa zaoferowana przez Oferentów cena
przedstawiona przez Oferenta cena

G – wskaźnik najdłuższej udzielonej gwarancji liczony według ilorazu przedstawionego
przez Oferenta czasu gwarancji do najdłuższego czasu gwarancji udzielonego
przez Oferentów
G=

przedstawiony przez Oferenta czas gwarancji
najdłuższy czas gwarancji udzielony przez Oferentów

O decyzji Komisji Przetargowej Oferenci zostaną powiadomieniu pocztą elektroniczną i
telefonicznie w terminie do 05.02.2018 roku.
b) podpisanie umowy z Oferentem nastąpi nie później niż do 21.02.2018 roku.
3. Czynności poprzedzające podpisanie umowy z wybranym Oferentem.
Wybrany w wyniku przedmiotowego postępowania Wykonawca, na 2 dni przed
przewidywanym

terminem

podpisania

Umowy

lub

złożenia

zamówienia,

będzie

zobowiązany dodatkowo do dostarczenia na adres Zamawiającego m.in. wymienionych
niżej dokumentów i oświadczeń:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 1miesiąc od terminu podpisania umowy,
b) odpis dokumentu nadania numeru REGON i NIP,
c) pełnomocnictwo do podpisania umowy (o ile nie wynika to z załączonego odpisu),
E. INNE WARUNKI
1. Wykonawcy nie przysługują Żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiającego z tytułu złożenia, przyjęcia lub odrzucenia oferty.
2. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia przetargu, unieważnienia
przetargu oraz modyfikacji niniejszej dokumentacji bez podania przyczyn, w każdym czasie
przed rozstrzygnięciem przetargu.

F. KONTAKT I INFORMACJE
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1. Ewentualne pytania i inną korespondencję dotyczące opracowania oferty oraz zagadnień
projektowych lub formalnych prosimy kierować na adres: r.zebrowska@mkf-ergis.eu
Załączniki :
nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
nr 2 - Formularzu Oferty
Przewodniczący Komisji Przetargowej
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Załącznik nr 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu dozowania linii produkcyjnej, celem uruchomienia
możliwości dozowania dodatkowego składnika, przy jednoczesnej poprawie dokładności dozowania, a także
przeszkolenie pracowników MKF-Ergis Sp. z o.o. z jego obsługi.

2. Miejsce instalacji

Miejscem instalacji będzie hala produkcyjna, linia przetwórcza PET w MKF-Ergis Sp. z
o. o przy ul. Dąbrowskiego 2, 87-200 Wąbrzeźno.

3. Specyfikacja techniczna.


Dozownik (podajnik ślimakowy) do podawania produktów sypkich w postaci proszku i/lub granulatu
do strefy zasilania maszyny wytłaczającej tworzywo.



Wydajność dozowania:
o

0-5% tony surowca głównego na godzinę;

o

0-10% tony surowca głównego na godzinę.



postać dozowanego materiału: materiały sypkie i granulat.



Sposób dozowania: dozowanie z poziomie.



Temperatury: surowiec chłodny, temp. otoczenia 30-40°C.



Opcje sposobu dozowania:
o

Grawimetrycznie;
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o


Skalowanie (sprzęgnięcie z linią),

Dodatkowe wymagania:
o

niezależny panel sterowniczy,

o

możliwość połączenia z linią (sygnały wejścia/wyjścia);

o

komunikacja zewnętrzna na bazie wejścia analogowego w zakresach: 0-10V, 4-20mA;

o

wzorcowanie na panelu wewnętrznym;



Wymagana łatwość czyszczenia (dozownik stosowany przy pigmentacji)



Komplet dokumentacji technicznej dotyczący podajnika ślimakowego oraz instrukcja obsługi w języku
polskim.



Certyfikat kalibracyjny dozownika (podajnika ślimakowego).
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Załącznik nr 2

..................,dnia .........................

…………………………………………………………………………..

(pieczęć adresowa firmy Oferenta, z NIP i REGON)

FORMULARZ OFERTY
My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.............................................................................................................................................................................

(pełna nazwa firmy i dokładny adres Oferenta)
Jako uczestnik w postępowaniu przetargowym na wybór:
Wykonawcy

MODERNIZACJI UKŁADU DOZOWANIA
składamy niniejszą ofertę.
a) Oferujemy zrealizować przedmiot zamówienia , zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za:
cena netto: ........................................................................................................ PLN
słownie: ........................................................................................................
cena brutto: ........................................................................................................ PLN
słownie: ........................................................................................................
VAT: ........................................................................................................ PLN
słownie: ........................................................................................................
w terminie: ........................................................................................................
Na powyższe udzielamy gwarancji jakości :


…………………. – …………. lat

b) Zestawienie
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…………………
RAZEM

..... netto/……brutto

………………….
RAZEM

….netto/……brutto

…………………..
RAZEM

1)

…..netto/….brutto

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia ………………….

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
1.

Zestawienie cen oferty

2.

Specyfikacje techniczną urządzenia

3.

Odpis dokumentu nadania numeru REGON

4.

Odpis dokumentu nadania numeru NIP

5.

Inne (wymienić jakie)

Miejscowość i data: ………………………………………
Pieczęć Oferenta:

*

niepotrzebne skreślić

** w

przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
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