Wrocław, dnia 30.03.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018
1) Dane Zamawiającego.
Fundacja OPEN MIND
UL. Średzka 39a/454-001
50-207 Wrocław
2) Tytuł realizowanego Projektu.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane na potrzeby i w
związku z realizacją projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko
rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o
dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 5 sztuk drukarek 3D w ramach projektu pt. „Ekoeksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z
elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który Zamawiający dostał dofinansowanie
w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0029/17-00
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
1. Przedmiot zamówienia:
Zakup 5 sztuk drukarek 3D o parametrach technicznych nie gorszych niż/równych:
 Przestrzeń robocza: ok. 250 x 235 x 165 mm;
 Wymiary: 530 x 555 x 480 mm;
 Waga: ok. 20 kg wraz z opakowaniem;
 Podniesiony standard wytrzymałości;
 Automatyczna kalibracja uruchamiana jednym przyciskiem;
 Zabezpieczona przestrzeń robocza;
 Druk 3D: flamenty elastyczne, ABS i pochodne, PLA i pochodne PVA, PET, ASA, Nylon,
HIPS,
 Thermochrom Oprogramowanie kompatybilne z: Voxelizer, Simplyfy3d, Cura, Slic3r;
 Precyzja pozycjonowania: 14 mikronów dla osi X oraz Y, o,6 mikrona dla osi Z axis;
 Rozdzielczość warstwy: 50-400 mikronów;
 Łączność: USB i LAN (dostęp do WiFi po podłączeniu do routera). Samodzielne
drukowanie możliwe z karty SD za pomocą panelu LCD.
2. Kod CPV : 30232100-5 - Drukarki i plotery
3. Harmonogram realizacji zamówienia
Strony ustalają termin dostawy drukarek do dnia 30.04.2018 roku.
4) Termin, sposób i miejsce składania ofert.
Miejsce składania ofert:
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1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia
12.04.2018 r., do godz. 15:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a. Osobiście w siedzibie CRZ Krzywy Komin przy ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław
b. drogą pocztową na poniższy adres:
Fundacja OPEN MIND, ul. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław
c. wysłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: wioletakrol@fundacjaopenmind.pl
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina
wpływu do siedziby Zamawiającego.
Sposób składania ofert:
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych, natomiast oferta złożona po
terminie zostanie zwrócona składającemu bez otwierania. Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługują żadne roszczenia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a
także jego odwołania lub unieważnienia bez podawania przyczyn oraz zakończenie
postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza
wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o tych zmianach będą umieszczone na stronie zamawiającego oraz na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu
terminu na złożenie ofert.
5) Pozostałe warunki zapytania
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2. Wiedza i doświadczenie
Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia
3. Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub udostępnienie
podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia
6) Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie
ofert i ich punktacja.
Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:
I. Kryteria formalne:
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Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:
1. Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości.
2. Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w
zakresie oferowanych parametrów technicznych i/lub terminów
3. Okres oferowanej gwarancji na całość jest krótszy niż 24 miesiące.
II.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria punktowe:
Lp.

Nazwa
kryterium

Opis kryterium i sposobu naliczania punktów

Maksymalna
ilość
punktów

Minimalna gwarancja zgodnie z pkt. I.3. kryteriów wynosi 24 miesięcy.
Punktowane będą wyłącznie zobowiązania do objęcia prac i urządzeń
gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesięcy.
Sposób obliczania punktów:

1

Długość
gwarancji

Oo – okres oferty rozpatrywanej
Omax – okres maksymalny wskazany w ofertach spełniających kryteria
formalne
Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 48 miesięczny okres
gwarancji. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany w ofertach
spełniających kryteria formalne wynosi 64 miesięcy. W takim przypadku
wyliczenie punktów jest następujące:

20

Sposób obliczania punktów:

2

Co – cena netto rozpatrywanej oferty
C min – najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach
Cena netto
spełniających kryteria formalne
oferty
Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 100 jednostek.
Najniższa zaoferowana cena w ofertach spełniających kryteria formalne
wynosi 70 jednostek. W takim przypadku wyliczenie punktów jest
następujące:

Razem

Maksymalna ilość punktów ( 1+2)

80

100

Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria opisane w punkcie I. i uzyska
największą ilość punktów w punkcie II.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w
kryterium 1 i 2). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i
którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7) Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami
wioletakrol@fundacjaopenmind.pl

jest

Wioleta

Król,

e-mail:

8) Wykluczenie.
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
9) Klauzule dodatkowe.
Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu
ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i
dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki
określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia
postępowania również z innych ważnych przyczyn.
10) Załączniki.
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1
………………………………….
(miejscowość, data)
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
(nazwa firmy i adres)
..............................................
...................................................
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja OPEN MIND
UL. Średzka 39a/454-001
50-207 Wrocław
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 5 sztuk drukarek 3D na potrzeby i w
związku z realizacją projektu pt. „Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i Eko rozwiązań” na który
Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr
RPDS.10.02.02-02-0029/17-00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
2014 – 2020:
Oferuję wykonanie całości zamówienia:

Lp.

1.

Dokładna nazwa modelu drukarki 3D
wraz z opisem technicznym

Ilość

Cena
Cena
jednostkowa jednostkowa
netto
brutto

Razem
wartość
brutto

5

1)
2)
3)
4)

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do:…………………………………………………………………..
Niniejsza oferta jest ważna do:…………………………………………………………………………………
Udzielam gwarancji na okres …………………………….. miesięcy.
Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w
przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
5) Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
6) Oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia mi wykonanie przedmiotu
zamówienia z materiałów własnych
7) Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
(w rozumieniu pkt. 8) Zapytania ofertowego).

..................................................................
(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)
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