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Zapytanie ofertowe na zakup i dostawq centralnego systemu dystrybucji granulatu

do linii technologicznej

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe FOL-POL Jacek Borowski z

siedzibq w Kutnie przy ul. Jozef5w 22 realizuje projekt pt,,,Wdrozenie,wynik6w prac B+R

dotyczqcych innowacyjnej folii opakowaniowej", Wniosek o dofinansowanie nr POIR,03.O2.01-

10-0010/18 w ramach podzialania 3.2.I Badanie na rynek Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozw6j wsp6lfinansowanego ze 5rodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

W zwiqzku z powy2szym zwracamy siq z pro6bq o przedstawienie oferty na dostawq
centralnego systemu dystrybucji granulatu do linii technologicznej

1. Zamawiaj4cy i osoby uprawnione do kontaktu z oferentami.

Przedsiqbiorstwo Produkcyjno Handlowo Uslugowe
FOL-POL Jacek Borowski

ul. J6zef6w 22, 99-300 Kutno

NIP 7751373575, REGON 610370012

Tel. 24 254 44 54

Fax 24 254 27 77

Osoby uprawnione do kontakt6w:

Jacek Borowski

tel. +48 607 045 100

e-mail : jacekb@folpol.com, ol
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2. Postanowienia og6lne.

2.1. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozl iwo6ci skladania ofert czQ6ciowych

2.2. Zamawiajqcy n ie dopuszcza mozl iwo5ci sklad a nia ofert wa ria ntowych

3. Opis przedmiotu zam6wienia.

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa centralnego systemu dystrybucji granulatu
do linii technologicznej

KOD CPV: 42993200-5
Nazwa kodu: Instalacje dawkujqce

Zamawiajqcy zainteresowany jest systemem dystrybucji tworzyw do systemu zasilania w
materiaN wytlaczarki skladajqcej siq z :

. 3 ekstruder6w

. L2 podajni6w

. 3 system6w podci6nienia

System dystrybucji tworzyw powinien sklada6 siq z;
a. 5 zbiornik6w buforowych ze stali nierdzewnej o pojemno6ci min.4B0O litr6w

napelnianych automatycznie ze stacji rozladunku Big Bag
. Zbiorniki wyposazone w skrzynie odciqgowe z 12 wyj6ciami DN50
o Kazda skrzynia odciqgowa wyposazona w rewiziq ulatwiaiqcq czyszczenie
. Sonda minimum na kazdym zbiorniku na I/3 jego pojemno6ci z alarmem

minimalnego stanu surowca w zbiorniku (konieczno66 napelnienia)
. Sterownik systemu sond minimum z sygnalami Swietlnymi oraz d2wiqkowymi

wskazujqcymi jednoznacznie na zbiornik wymagajqcy napelniania
b, Systemu wyboru punktu napelniania (odpowiedniego zbiornika) z jednego punktu

poboru materialu (stacji rozladunkowej)
c. Stacji rozNadunkowej work6w Big Bag z opcjE umozliwiajqcqlatwe i ergonomiczne

rozworkowywanie work6w 25 kg.
d. Kraty w zbiorniku do rozworkowywanie umozliwiajEcE uNozenie work6w i ich

rozctQcte
e. Podajnik6w podciSnieniowych na kazdym zbiorniku o pojemnoSci min. 1OO L
t. Centralnej pompy podciSnieniowej umozliwiajqca osiqgniqcie wydajno5ci min. 1.500

kg/h
g. Rur doprowadzajqcych material do ka2dego z podajnik6w ze stali nierdzewnej, luki i

ksztaltki ze stali nierdzewnej o Srednicy dostosowanej do wydajnosci,
h. Filtra centralnego zabezpieczajEcy pompQ z opcjq automatycznego oczyszczania.
i. Sterownika centralnego zarzqdzajqcy systemem zaladunku oparty o o96lnie dostqpny

na rynku procesor typu Allen-Bradley, Fanuc, Siemens , ABB lub r6wnowa2ny.
. z funkcjq wizualizacji dostqpnej z komputera przez sie6 wewnqtrznq powalajqcq na

zdalnq kontrolq nad urzqdzeniami.
. Z funkciq ustalania priorytet6w wazno6ci podawania.
. Dotykowy panel operacyjny

System rozprowadzenia materialu na maszynq ekstruzyjne powinien sklada6 siq z:
a, Rury ze stali nierdzewnej o Srednicy DN4O
b, t-uki i ksztaltki ze stali nierdzewnej
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c. Krosownicy materiaNowej usytulowanej przy maszynie umozliwiajqcej pobieranie
materialu z 6 punkt6w poboru jednocze6nie przez 3 systemy.

d. Krosownica o najbardziej kompaktowej budowie - kqtowa, kaskadowa z
oznaczen i e m ko I o ra m i przy nale2no:5ci systemowej

e. Na kazdym z extruder6w dla dw6ch podajnik6w z opcjq szybkiego przetrqczania
miedzy krosownicq a dodatkowym punktem poboru materialu spod maszyny
usytulowanych przy Scianie,

f. System rur i szybkozNqczy przeNqczajqcych miedzy podajnikami a punktami poboru
dodatkowego ze stali nierdzewnej o 5rednicy DN40 luki i ksztaltki ze stali
nierdzewnej .

g, Zbiorniki dodatkowego punktu boru materialu o pojemno5ci min, 150 litr6w -
mobilne szt. 6

Przed zlo2eniem oferty konieczna wizja lokalna

4. Termin realizacji zam6wienia.
Realizacja zam6wienia do dnia 31.01 .2O2O r.

5. Miejsce dostawy.
Przedsiqbiorstwo Prod ukcyj no H a nd lowo Uslugowe FOL- POL Jacek Borowski
ul. J6zefSw 22,

99-300 Kutno

5. Opis warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunk6w.
6.1.O udzielenie zam6wienia mogq siq ubiega6 Wykonawcy, kt6rzy lqcznie spelniajq

nastqpujqce warunki:

6.1,1. Posiadajq uprawnienia do wykonywania okre6lonej dzialalno6ci lub

czynno6ci jezeli przepisy prawa nakladajE obowiqzek posiadania takich

uprawnieri.

6.L2. Nie ogloszono upadlo6ci w stosunku do wykonawcy, nie zNo2ono wniosku o

upadlo66 Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postqpowania

likwidacyjnego.

6.1.3, Znajdujq siq w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej

wykonanie przedmiotu zam6wienia.

6.L4. Posiadajq niezbqdnq wiedzq i do6wiadczenie do wykonania zam6wienia. Oferent
powinien okazai referencje lub listq wykonanych zam6wieri dla minimum 5 firm,
dla kt6rych zrealizowal podobne zam6wienie z ostatnich 3 lat.

Zastrzegamy mozliwo5i weryfikacji przekazanych informacji. W przypadku

negatywnej weryfikacji informacji podanych w o5wiadczeniu oferta zostanie

wykluczona.
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6,2. Ocena spelniania warunk6w udzialu w postqpowaniu nastqpi w formule ,,Spelnia"/ ,,Nie

spelnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach przedlozonych przez

Wykonawcq do oferty i o6wiadczeniach zawartych w Formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki i wymagania, kt6re ka2dy Wykonawcy jest zobowiEzany do

spelnienia

7.1.Wykonawca zobowiqzujq siQ do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie

wyznaczony m przez Za mawiajqcego.

7.2. Wykonawca zaplaci Zamawiajqcemu karq umownq:

7.2.L. za rozwiqzanie umowy lub odstqpienie od umowy przez Wykonawcez przyczyn

lezqcych po stronie Wykonawcy - w wysoko6ci 5olo Nqcznego wynagrodzenia

netto;

7.2.2. za zwlokq w realizacji przedmiotu zam6wienia w wysoko6ci O,Io/o lqcznego

wynagrodzenia netto za ka2dy dzieri op62nienia,

7.3.Zaplata kary umownej nie wylqcza mozliwo6ci dochodzenia przez Zamawiajqcego

odszkodowania przewy2szajqcego wysoko66 nalozonej kary umownej na zasadach

o96lnych okre6lonych w kodeksie cywilnym.

Przeslanki wykluczenia Wykonawc6w z postqpowania

Z postqpowania Zamawiajqcy wykluczy podmioty powiqzane osobowo lub kapitalowo z

Zarnawiajqcym, Przez powiqzanie kapitalowe lub osobowe rozumie siQ wzajemne

powiqzania miqdzy Zamawiajqcym lub osobami upowa2nionymi do zaciqgniqcia zobowiqzari

w imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynno5ci

zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a

wykonawcq, polegajqce na :

o Uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik spoNki cywilnej lub sp6lki osobowej,

o Posiadaniu co najmniej l0o/o udzial6w lub akcji,

o PeNnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurent,

pelnomocnika, pozostawaniu w zwiqzku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa

drugiego stopnie w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

o Na potwierdzenie braku przeslanki wykluczenia z postqpowania wykonawca

zobowiqzany jest przedlo2yc oriwiadczenie - zalqcznik nr 2

9. Informacja o o6wiadczeniach i dokumentach jakie maje dostarczy6 Wykonawcy
celu potwierdzenia warunk6w zam6wienia:
9.1.Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru - KRS wystawiony nie wcze6niej niz 6 m-cy przed

uplywem terminu skladania ofert lub r6wnowazna odpisowi z KRS informacja

7.

8.
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odpowiadajqca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiQbiorc6w / za6wiadczeni o wpisie

do CEIDG wystawione nie wcze6niej niz 6 miesiqcy przed uplywem terminu skladania

ofert lub maiEcy moc za:lwiadczenia o wpisie wydruk z CEIDG (dotyczy wylqcznie

podmiot, kt6rego danych rejestrowych nie mozna ustali6 na podstawie wydruku

aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostqpnionych przez

Centralnq Informacjq Krajowego Rejestru Sqdowego na stronie internetowej

ems.ms.gov,pl lub na podstawie za5wiadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i

Informacji o Dzialalno6ci Gospodarczej),

9.2. PeNnq ofertq handlowq zgodnq z opisem przedmiotu zam6wienia oraz z wymaganiami

okre6lonymi w niniejszym zapytaniu,

9.3, Wypelniony formularz oferty (wg zalqcznika nr 1 do Zapytania ofertowego).

9.4, O6wiadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiqzania z Zamawiajqcym

(wg zalqcznik nr 2 do zapytania ofertowego),

9.5. Referencje lub listq wykonanych zam6wieri dla minimum 5 firm, dla kt6rych zrealizowal

podobne zam6wienie z ostatnich 3 lat. Zastrzegamy mozliwo6i weryfikacji

przekazanych informacji. W przypadku negatywnej weryfikacji informacji podanych w

oSwiadczeniu oferta zostanie wykluczona,

lo.Termin i miejsce zlo2enia oferty,
Oferty nale2y zlo2y6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3O.O7.2019 r. do godziny
16:OO.

o Osobi6cie lub listownie (pelna oferta handlowa oraz wypelniony formularz ofertowy wraz

z zalqcznikami podpisany przez osobq uprawnionq do reprezentacji na adres

Zamawiajqcego:

Przedsiqbiorstwo Prod u kcyj no H a ndlowo Uslu gowe

FOL-POL Jacek Borowski

ul. Jozef5w 22,

99-300 Kutno

o W formie elektronicznej (skan pelnej oferty handlowej oraz wypelnionego formularza

ofertowego wraz z zaNqcznikarni podpisane przez osobq uprawnionq do reprezentacji)

na adres: biuro@folpol.com.ol

Na kopercie/w temacie wiadomo6ci proszq poda6: ,,Oferta na dostawq centralnego
systemu dystrybucji granulatu do linii technologicznej"

Zlo2enie oferty uznane zostanie za skuteczne, jezeli kompletna oferta wplynie do siedziby

Zarnawiajqcego lub na skrzynkq mailowq o podanym wyzej adresie w terminie okre6lonym
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oferty. Oferty zlozone po terminie nie bqdq brane pod uwagQ.

Oferta powinna zostad przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym

Zapytaniu ofertowym. W jqzyku polskim, w formie pisemnej. Powinna zawierai co najmniej

petnq ofertq handlowq, wypeNniony formularz oferty stanowiEcy zalqcznik nr 1 do

niniejszego Zapytania oraz wszystkie wymagane zalqczniki. Wykonawca moze zlo2yc tylko
jednq ofertq. Oferta powinna by6 podpisana przez upowaznionego przedstawiciela

Wykonawcy/ a wszystkie jej strony parafowane. lezeli uprawnienie do reprezentacji osoby

podpisujqcej ofertq nie wynika z zalqczonego dokumentu rejestrowego, do oferty nalezy

doNqczyc takze pelnomocnictwo. Dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym powinny byi
zNoione wraz z tlumaczeniem na jezyk polski po6wiadczone pzez tlumacza przysiqglego.

Oferent ponosi wszystkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

11. Termin zwi4zania ofert4.
Wykonawca pozostaje zwiqzany ofertq przez okres min. 30 dni. Bieg terminu rczpoczyna

sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

12. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastqpi dnia 3I.O7.2OL9 r. o godz. O9:OO w siedzibie Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

13. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Opis kryteri6w, kt6rymi firma bqdzie siq kierowala przy wyborze oferty orazznaczenie tych

kryteri6w.

Maksymalna liczba punkt6w mozliwych do uzyskania - 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Spos6b oceny
1 Cena Od0do70 Stosunek ceny najnizszej oferty do ceny badanej

oferty mnozony przez 70

2 Okres gwarancji

liczony w

miesiqcach

Od0do20 DlugoSi okresu gwarancji :

r od 0 do 12 miesiqcy - 0 punkt6w;

r od 13 do 24 miesiqcy - 10 punkt6w;

r od 25 miesiqcy- 20 punkt6w;

3 Czas reakcji serwisu

w dni robocze w

godzinach

Od0do10 Czas reakcji serwisu:

. do 24 h - 10 punkt6w;

. do48h-5punkt6w;
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. powyzej 48 h - 0 punkt6w;

Zamawiajqcy dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiqgniQtej liczby punkt6w

wyliczonych w oparciu o powyzsze kryteria. Ilo56 punkt6w za poszczeg6lne kryteria po

zsumowaniu bqdzie stanowi6 koricowq ilo56 punkt6w przyznanE danej ofercie, Za

najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyzszq koricowq ilo56 punkt6w.

Zaproponowana przez WykonawcQ cena powinna zostac w ofercie podana jako cena netto

wyrazona w PLN, W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niz PLN, cena ta

zostanie przeliczona na PLN wedlug Sredniego kursu danej waluty opublikowanego przez

Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzajEcego dzieri otwarcia ofert. Cena oferty powinna

zawiera6 wszystkie koszty niezbqdne dla wykonania Przedmiotu Zam6wienia. Dla

zapewnienia por6wnywalno6ci ofert dostawc6w krajowych i zagranicznych cenA

podlegajqcq ocenie bqdzie lqczna cena netto (bez podatku VAT) okre5lona w ofercie.

14. Informacje dotyczece najkorzystniejszej oferty.
C) wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zawiadomi wszystkie podmioty, kt6re
przeslaly oferty w ustalonym terminie,

15.Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postqpowania.
Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwo:i6 dokonywania zmian w umowie zawartej z

C)ferentem, kt6ry zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postqpowania.

Ewentualne zmiany zapis6w umowy bqdq zawierane w formie pisemnego aneksu, a

ponadto bqdq one mogly byi wprowadzone z powodu:

- wystqpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu

zam6wienia lub terminu jego wykonania;

- wystqpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego i Oferenta;
- wystqpienia okoliczno5ci bqdqcych wynikiem dzialania sily wy2szej;

- zmiany istotnych regulacji prawnych.

16. Pozostale informacje.
16.1, Poprzez zlo2enie oferty Oferent wyra2a zgodq na podanie do wiadomo5ci

pozostalych Oferent6w szczeg6l6w oferty. Oferent ma prawo nie wyrazic zgody na

podanie do wiadomo6ci szczeg6l6w technicznych przedmiotu zam6wienia,

76.2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:

o zmiany warunk6w udzielenia zam6wienia,

o uniewaznienia postqpowania,
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o nie wybrania 2adnej z przedstawionych ofert bez podania przyczynyt

o pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego

zapytania.

W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno6ci Oferentom

roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego,

Zamawiajqcy informuje, ze postqpowanie nie jest prowadzone w

29 stycznia 2O04r. - Prawo Zam6wie6 Publicznych, dlatego nie

Srodk6w odwolawczych okre6lonych w tej ustawie.

LT.Zalqczniki=

t7.1. Formularz ofertowy,

nie przyslugujq zadne

oparciu o ustawq zdnia
jest mozliwe stosowanie

17.2. o6wiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia z postqpowania
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Zal4czniknr I

Nan'ya Wvkonawcv

Adres siedziby

nr telefonu

NIP. REGON

Przystgpuj4c do udzialu w postgpowaniu prowadzonym w trybie zap5rtania ofertowego

na zakup i dostawe centralnego systemu dystrybucji granulatu do linii
technologicznej

oferujg/emy realizacjg wykonania przedmiotu dostawy okreSlonego w niniejszym zapfianiu

ofertowym na warunkachizasadach w nim okreslonych.
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CENA OF'ERTOWA

Zakup i dostawa
technologicznej

centralnego
Przedmiot oferty:
systemu dystrybucji granulatu do linii

Cena netto Kwota slownie:

Cena brutto Kwota slownie:

VAT Kwota slownie:

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji w miesi4cach

CZAS REAKCJI SERWISU

Czas reakcji serwisu w dni robocze w

sodzinach

Termin wykonania przedmiotu zam6wienia.

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowi4zujE/emy sig do zawarcia pisemnej
umowy w miej scu i terminie vq1znaazonym przez Zamawiaj4cego.

1. OSwiadczam ly, 2e zaoferowany przez nas przedmiot zam6wienia spelnia wszystkie wymagania
zamawiajqcego.

2. OSwiadczamly, 2e zapoznaliSmy sig z warunkami Zapfiania Ofertowego, nie wnosimy do nich
2adnych zastrze2eh oraz uzyskaliSmy niezbgdne informacje do przygotowania oferty.

3. O6wiadczamly, 2e posiadamy uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub
czynnoSci, jeZeli ustawy naldadajq obowi4zek posiadania takich uprawnief.
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4. Ofwiadczam/y, 2e znajdujemy sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej
wykonanie przedmiotu zam6wienia.

5. O$wiadczamly,2e nie ogloszono w stosunku do nas upadlo6ci, nie zlolono wniosku o upadloS6

ani nie otwafto w stosunku do nas postgpowania likwidacyjnego.
6. O6wiadczam ly , 2e posiadamy niezbgdn 4 wiedzg i do$wiadczenie do wykonania zam6wienia.
7. Jestem/Smy rwiqzani niniejsz4 ofert4 przez okres 30 dni od daty uptynigcia terminu skladania

ofert.
8. Oferujg/emy realizacjg przedmiotu zam6wieniana warunkach wskazanychprzezZamawiaj4cego

w Zapy4aniu ofertowych wrazz jego zal1cznikami.
9. Do formularzazal4czono nastgpuj4ce dokumenty, kt6re stanowi4jej integraln4 czg66:

miejscowoit, data podpis osoby/osdb

upr awnionych do r epr ez entow ani a

Wykonawcy
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Zalqczniknr 2

oSwtADczENtE o BRAKU pRzEsTANEK Do wyKLUczENtA z posrEpowANtA

W imieniu wykonawcy oSwiadczam, i2 pomiqdzy Zamawiajqcym a wykonawca

(Nazwo Wykonowcy)

nie istniejq powiqzania kapitafowe lub osobowe.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Zamawiajqcym
lub osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu Zamawiajqcego lub osobami
wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lnoSci na:

- uczestniczeniu w sp6fce jako wsp6lnik sp6fki cywilnej lub sp6lki osobowej,

- posiadaniu co najmniej IO%udzialow lub akcji,

- pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, pelnomocnika,
pozostawaniu w zwiqzku maf2efskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowoii, dota podpis osoby/os6b

u prow n ionych do re pre ze ntowo ni o

Wykonowcy


