Kraków, dn. 20.05.2011r.

KRAKODLEW S.A.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
NIP: 678-10-10-225 REGON: 350821059

Zapytanie ofertowe dotyczące „Zakupu i dostawy regałów oraz
wanien wychwytowych do składowania pojemników IBC”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa 4

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska

Działanie 4.3

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania
najlepszych dostępnych technik (BAT)
Tytuł projektu:

Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych
dostępnych technik w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A.
Wniosek o dofinansowanie nr POIS.04.03.00-006/09
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Zakup i dostawa regałów oraz wanien wychwytowych do składowania pojemników IBC do
realizacji zadania projektu realizowanego z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii
Europejskiej PO IG 4.3
Tytuł projektu: Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik
w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A.
1. WPROWADZENIE
Krakodlew S.A. jest jedną z największych w tej części Europy odlewnią wyróżnioną jako Odlewnia
Kwalifikowana
przyznawany przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
i Odlewniczą Izbę Gospodarczą oraz spełniającą surowe normy potwierdzone otrzymanymi
certyfikatami:
 Systemu Zapewnienia Jakości – ISO 9001,
 Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001,
 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N-18001,
produkującą osprzęt lejniczy o wadze od 5 do 50 ton na rynek krajowy oraz zagraniczny
W swojej ofercie posiada następujący asortyment wykonywany z żeliwa szarego i wermikularnego:
 wlewnice – o różnych przekrojach do odlewania zarówno wlewków przeznaczonych
do walcowania jak i kucia,
 płyty podwlewnicowe – do odlewania wlewków z góry, jak i wielokanałkowe do
odlewania syfonowego,
 kadzie żużlowe,
 nadstawki (typ nadstawki jest związany z typem wlewnicy, dla której w praktyce
stanowi przedłużenie),
 obciążniki do dźwigów, koparek i żurawi (sprzedaż odbywa się tylko na rynki
zagraniczne).
2. CELE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór dostawcy na zakup i dostawę regałów do
składowania żywicy furanowej i utwardzaczy do żywic w pojemnikach typu IBC. Regały powinny
spełniać n/w oczekiwania:
1. Regał piętrowy do składowania 4 pojemników IBC 1000 l (2 u góry 2 na dole) z wanną
wychwytową pod dolnym pojemnikiem, pokrytą tworzywem sztucznym. Ph składowanego
materiału 7 – 8.
Zakup dotyczy 2 szt. regałów.
2. Regał piętrowy do składowania 2 pojemników IBC 1000 l (jeden na górze jeden na dole)
z tym, że pod górnym pojemnikiem musi być podłoga robocza a pod dolnym wanna ociekowa
pokrytą tworzywem sztucznym. Ph składowanego materiału < 1. Metalowe części tego regału
muszą być odpowiednio zabezpieczone aby w razie wycieku nie doszło do bezpośredniego
kontaktu metalu z żywicą.
Zakup dotyczy 2 szt. regałów
Maksymalna wysokość oferowanych regałów może wynosić 3 m.
Górne boki regałów muszą być wyższe od zbiorników IBC i obarierowane z 3 stron.
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Plecy regałów muszą posiadać zabezpieczenie, uniemożliwiające zbyt głębokie ustawienie
kontenera.
3. Wanna wychwytowa na zbiorniki typu IBC 1000 l.

Zakup dotyczy 2 szt. wanien – 1 szt. na żywicę, 1 szt. na utwardzacz.
Oferta powinna zawierać:
 Cenę uwzględniającą koszt dostawy
 Termin realizacji
 Warunki płatności
 Warunki gwarancji.
3. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTEM
Marcin Bugaj
tel. +48 602 215 665
fax. 12 378 76 99
e-mail: marcin.bugaj@krakodlew.com.pl
4. WYBÓR OFERENTA
4.1 Ocena ofert zgodnie z kryteriami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie 4.2.
przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł
w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji
4.2. Kryterium wyboru oraz ich waga
Kryterium
cena
warunki płatności
termin realizacji

waga
70
20
10

Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
W = KC + KT + KP - wartość punktowa oferty
gdzie:
12.1 Kryterium – cena (KC)
Oferentom przyznane zostaną następujące punkty KC obliczone według wzoru:

Kc 

C min
* J sp * Wc
Cbad
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gdzie:
Cmin - cena minimalna,
Cbad - cena ofertowa w ofercie badanej,
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt,
WC - waga procentowa kryterium ceny
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 70 pkt.
Kryterium – warunki płatności (KP)
Oferentom przyznane zostaną następujące punkty KT obliczone według wzoru:

KP 

Pbad
* J sp * WP
Pmax

gdzie:
Pmax - najdłuższy termin płatności,
Pbad - termin płatności w ofercie badanej,
Jsp - jednolita skala punktowa – 100 pkt,
WP - waga procentowa kryterium płatności
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 20 pkt.
Kryterium – termin realizacji (KT)
Oferentom przyznane zostaną następujące punkty KT obliczone według wzoru:

KT 

Tmin
* J sp * WT
Tbad

gdzie:
Tmin - najkrótszy czas realizacji,
Tbad - czas realizacji w ofercie badanej - liczony w dniach,
Jsp - jednolita skala punktowa –100 pkt,
WT - waga procentowa kryterium czas realizacji
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 10 pkt.
5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie firmy:
KRAKODLEW S.A.
Ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej ofercie lub przesłana pocztą internetową na adres
marcin.bugaj@krakodlew.com.pl.
Termin składania ofert upływa 27.05.2011 r.
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Jako datę złożenia oferty rozumie się datę złożenia oferty w sekretariacie lub datę wysłania poczty
drogą internetową.
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośnie poszczególnych kryteriów
oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej. Podane informacje powinny
umożliwić dokonanie kompleksowej oceny oferty zgodnie z podanymi kryteriami.
2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
3. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie lub skany potwierdzone za zgodność
z oryginałem.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy element oferty będzie
oceniany osobno.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać po warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
7. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie
Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
8. Wszystkie ceny powinny być podane w jednej walucie (PLN, EUR, inne).
9. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami w celu podjęcia dalszych negocjacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami
bez podania przyczyny.
11. Ostateczny wybór oferenta nastąpi po zakończeniu negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru
opisaną powyżej.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania
negocjacji.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
14. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
15. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
16. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
18. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą
o terminie i miejscu podpisania umowy.
7. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
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Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.

…………………………………………………
Pieczęć i podpis
……………………………..
(miejscowość, data)
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