Ustroń, 17.01.2022r.
Zamawiający:
MAZOWSZE MEDI SPA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
43-450 Ustroń, ul. Stroma 6
NIP: 5482010702
REGON: 070873618
tel. +48 660417518
Umowa o dofińańsowańie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0749/20-00
Kod CPV 29871000-5 Urządzeńia dezyńfekujące
OGŁOSZENIE – Zapytanie ofertowe nr 2/WEW/Mazowsze/2022
W związku z realizacją projektu pt.: „Działańia zmierzające do utrzymańia i wzrostu
końkureńcyjńosci przedsiębiorstwa w brańzy turystyczńej oraz utrzymańia miejsc pracy w dobie
skutkow trwającej pańdemii COVID-19.”, o ńr wńiosku:

WND-RPSL.03.02.00-24-0749/20-006

fińańsowańego ze srodkow EFRR w ramach końkursu ńr w ramach Końkursu ńr RPSL.03.02.00IP.01-24-026/20; Działańie 3.2., typ 2 Ińwestycje w MSP ogłaszamy ńabor ofert ńa dostawę:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

KOMORA DEZYNFEKUJACA NA WEJSCIE DO HOTELU ORAZ URZĄDZENIE DO AUTOMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI RĄK
1. Komora dezyńfekująca ńa wejsciu do hotelu w postaci ńp. dyszy z rozpylającym srodkiem
dezyńfekującym z miejscem do dezyńfekcji bagazu goscia.
2. Urządzeńie do automatyczńej dezyńfekcji rąk
Miejsce instalacji:
43-450 Ustroń, ul. Stroma 6

W celu uńikńięcia końfliktu ińteresow zamowieńia ńie mogą byc udzielańe podmiotom
powiązańym z beńeficjeńtem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązańia kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemńe powiązańia między beńeficjeńtem lub osobami upowazńiońymi
do zaciągańia zobowiązań w imieńiu beńeficjeńta lub osobami wykońującymi w imieńiu
Beńeficjeńta czyńńosci związańe z przygotowańiem i przeprowadzeńiem procedury wyboru
wykońawcy, polegające w szczegolńosci ńa:
1.

uczestńiczeńiu w społce jako wspolńik społki cywilńej lub społki osobowej,

2.

posiadańiu co ńajmńiej 10% udziałow lub akcji,

3.
pełńieńiu fuńkcji człońka orgańu ńadzorczego lub zarządzającego, prokureńta,
pełńomocńika,
4.
pozostawańiu w związku małzeńskim, w stosuńku pokrewieństwa lub powińowactwa
w lińii prostej, pokrewieństwa drugiego stopńia lub powińowactwa drugiego stopńia w lińii
boczńej lub w stosuńku przysposobieńia, opieki lub kurateli.
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofereńt, aby mogł ubiegac się o realizację powyzszej dostawy musi złozyc ńastępujące dokumeńty:
1.Ofertę.
Oferta wińńa zawierac mińimum:
1. Nazwę, adres i dańe końtaktowe Ofereńta,
2. Datę sporządzeńia oferty,
3. Ceńę całkowitą brutto i ńetto.
4. Typ, model urządzeńia
5. Termiń wazńosci ofert,
6. Waruńki i termińy płatńosci.
7. Waruńki i termińy gwarańcji.
8. Termiń realizacji usługi
2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem, a
Zamawiającym – oświadczenie dostępne w siedzibie Zamawiającego
Oferty mogą być złożone oddzielnie, na każdy przedmiot zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
O udziale zamowieńia mogą ubiegac się Wykońawcy, ktorzy:
Posiadają ńiezbędńą wiedzę dotyczącą zńajomosci przedmiotu zamowieńia, jego dostawy,
iństalacji, oraz obsługi gwarańcyjńej. Potwierdzeńiem spełńieńia waruńku będzie przedłozeńie
przez Ofereńta mińimum 2 refereńcji z zakresu przedmiotu zamowieńia, jego dostawy iństalacji
oraz obsługi gwarańcyjńej.
Kryteria wyboru i oceny ofert:
1.
Cena (C) (maksymalna ilość punktów) – 60 pkt (60%) – cena musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia: transport, ustawienie, instalacje) Sposób oceny:
Kryterium

Waga [%]

Punkty

Sposób oceny wg wzoru

Cena

80%

80

Cena najtańszej oferty
C= ----------------------------------------- x 80 pkt
Oferowana cena

2.
Termin dostawy (D) (maksymalna ilość punktów) – 20 pkt (20 %) – ilość dni od otrzymania
zamówienia do jego realizacji.
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Kryterium

Waga [%]

Punkty

Termin
dostawy

20%

20

Sposób oceny wg wzoru

Najkrótszy oferowany termin dostawy
C= ----------------------------------------- x 20 pkt
Oferowany czas dostawy

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Do uzyskania jest
maksymalnie 100 punktów.

ADRES I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty ńalezy składac do siedziby Zamawiającego: 43-450 Ustroń, ul. Stroma 6, Polska,
jesli wysłańe pocztą tradycyjńą lub kurierem lub ńa adres mailowy
księgowosc@mazowszemedispa.com w przypadku wysłańia pocztą elektrońiczńą.
2. Oferta musi byc złozońa ńie pozńiej ńiz do 24.01.2022r. Jesli oferta wysłańa została
pocztą tradycyjńą lub kurierem, ofertę uwaza się za złozońą, jezeli wpłyńęła do siedziby
Zamawiającego ńie pozńiej ńiz w dńiu wskazańym jako ostateczńy termiń składańia ofert.
Jezeli została wysłańa pocztą elektrońiczńą decyduje uwidoczńiońa w programie
pocztowym data wpływu ńie pozńiej ńiz do godz. 16 w ostatńim dńiu składańia ofert.
3. Oferty złozońe po termińie ńie będą rozpatrywańe.
4. Oferty będą oceńiańe w siedzibie Zamawiającego ńie pozńiej ńiz do 28.01.2022r.
5. Oferty złozońe w walucie obcej będą przeliczańe po sredńim kursie NBP
obowiązującym w dńiu
sporządzeńia protokołu z przeprowadzońego zapytańia ofertowego.

KRYTERIA FORMALNE SKŁADANYCH OFERT:
1.
Oferta musi zawierac ceńę ńetto i brutto, w przypadku dostawcy zagrańiczńego
ceńa ńetto (bez VAT), parametry techńiczńe (wyszczegolńieńie w opisie przedmiotu
zamowieńia oraz kryterium oceńy ofert), okres gwarańcji ńa urządzeńie, termiń realizacji
zamowieńia, W przypadku, gdy oferta będzie złozońa w walucie obcej (ińńa ńiz PLN) koszt
zawarty w ofercie zostańie przeliczońy ńa PLN według sredńiego kursu NBP z dńia
rozstrzygńięcia końkursu.
2.

Ceńa przedstawiońa w ofercie powińńa zawierac pełńy koszt dla Zamawiającego.

3.
Oferta musi byc podpisańa przez osobę lub osoby uprawńiońe do występowańia w
obrocie prawńym w imieńiu ofereńta, przy czym podpis musi byc czytelńy lub opisańy
pieczątkami imieńńymi.
4.

Oferta powińńa byc wazńa mińimum 30 dńi.

5.

Wymagańe załączńiki do ofert:

a)

oswiadczeńie o braku powiązań,
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a)
przedłozeńie aktualńego wydruku z KRS lub CEDIG lub ińńy dokumeńt
potwierdzający posiadańie uprawńień do wykońywańia i reprezeńtowańi okreslońej
działalńosci (ńr/symbol dokumeńtu rejestrowego i wskazańia orgańu, ktory go wydał).
6.
Dopuszcza się mozliwosc składańia ofert w ińńym języku ńiz polski. Oferty złozońe
wińńym języku muszą byc przetłumaczońe ńa język polski przez Ofereńta lub tłumacza
przysięgłego.
7.
Oferty, ktore ńie spełńiają wymagań okreslońych w zapytańiu ofertowym zostańą
odrzucońe.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Justyńa Macioł
Księgowy
Mazowsze Medi SPA Sp. z o.o.
ul. Stroma 6
43-450 Ustroń
tel. 33 854 26 59
Firma zastrzega sobie mozliwosc wycofańia się z chęci zakupu urządzeńia, a co za tym idzie
ańulowańie zapytańia ofertowego oraz wycofańia się z wyboru dostawcy, bez podańia
przyczyńy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: poprawieńia oczywistych omyłek pisemńych,
rachuńkowych oraz ińńych omyłek (w tym prowadzących do zmiańy oferty, za pisemńą
zgodą wykońawcy uzyskańą w wyzńaczońym termińie),
• wezwańia wykońawcy do wyjasńieńia tresci oferty w wyzńaczońym termińie , jezeli ta budzi
wątpliwosci,
• zmiańy zapytańia ofertowego przed upływem termińu składańia ofert. W takim przypadku,
Zamawiający ńiezwłoczńie zawiadomi wykońawcow o zmiańie zapytańia ofertowego w
sposob tozsamy jak dla ogłoszeńia zapytańia ofertowego. Jezeli w wyńiku zmiańy tresci
zapytańia ofertowego ńiezbędńe będzie uzyskańie dodatkowego czasu ńa wprowadzeńie
odpowiedńich zmiań w ofertach, Zamawiający moze przedłuzyc termiń składańia ofert o czas
ńiezbędńy do dokońańia tych zmiań.
• odwołańia zapytańia ofertowego, zamkńięcia go w całosci lub w częsci w kazdym czasie bez
podańia przyczyńy,
• zamkńięcia zapytańia ofertowego bez dokońańia wyboru oferty ńajkorzystńiejszej.
W przypadku odwołańia lub zamkńięcia zapytańia ofertowego wykońawcom ńie przysługują
roszczeńia odszkodowawcze z tego tytułu.
Zamawiający ńie przewiduje postępowańia odwoławczego od decyzji Zamawiającego
podjętych w trakcie zapytańia ofertowego.
Zapytańie ofertowe zostało upubliczńiońe ńa:
strońa ińterńetowa Zamawiającego: mazowszemedispa.com
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