ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4 POIG/2014
Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r.
w ramach projektu pt. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych puszek PET
(pustych/z napojem) przeznaczonych do gorącego nalewu” realizowanego w
ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamawiający:
Invento sp. z o.o
ul. Nowogrodzka 50, lok. 521
00-695 Warszawa
NIP: 526 279 03 65
REGON: 015732450
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z
wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5).
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej www.invento.net.pl oraz
w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi wsparcia procesu
wdrożenia technologii (optymalizacja ciągu technologicznego i procesów
produkcyjnych) w formie doradztwa technicznego, technologicznego i
organizacyjnego, zgodnej z wymogami i założeniami technologii produkcji puszek
PET przeznaczonych do gorącego nalewu zawartej w Załączniku nr 1 do Zapytania
Ofertowego.
Doradztwo obejmować będzie dwa kluczowe etapy:
I etap – doradztwo techniczne i technologiczne – którego rezultatem końcowym
powinien być raport wraz z pełną dokumentacją techniczną i technologiczną
poszczególnych procesów produkcyjnych;
Planowany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2014 r.
II etap – doradztwo organizacyjne – którego rezultatem końcowym powinna być
dokumentacja powykonawcza (organizacyjna) zawierająca instrukcje i procedury
operacyjne.
Planowany termin realizacji zamówienia: koniec II kwartału 2015 r.
Miejsce realizacji zamówienia: woj. zachodniopomorskie

I. Wymagania ogólne
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub
wariantowych.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
dostarczeniem oferty.
4. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na warunkach
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz z uwzględnieniem
wszystkich warunków zawartych w wybranej ofercie.
II. Wymagania wobec Oferenta
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, a także dysponują osobami zdolnymi do
wykonania Zamówienia;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia;
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z
powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Kryteria oceny i wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru ofert dokonuje Komisja Konkursowa w skład której wejdą
członkowie Zarządu spółki.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
○ Formularz ofertowy sporządzony na odpowiednim wzorze (załącznik
nr 2 do Zapytania Ofertowego);
○ CV osób, które będą odpowiadały za realizację/koordynację
zamówienia po stronie Oferenta;
○ Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z
należnościami wobec Skarbu Państwa wystawione nie wcześniej niż
30 dni od upływu terminu składania ofert;
○ Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 3 do Zapytania
Ofertowego);
○ Kopię KRS, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej itp. określające status prawny Oferenta, wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
○ Wszelkie dodatkowe materiały/dokumenty wymienione przez
Oferenta w treści oferty.
3. Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały,
czytelny i kompletny orazjednoznacznie odnosić się do przedmiotu
Zapytania Ofertowego.

4. Oferty niekompletne, w szczególności takie, które nie zostały sporządzone
na formularzu ofertowym oraz do których nie załączono wszystkich
wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. W związku z odrzuceniem oferty uczestnikom postępowania nie przysługuje
żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
6. Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru ofert
opisane w pkt. 7, będą podlegały tylko kompletne oferty złożone przez
Oferentów spełniających wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym.
7. Kryteria wyboru ofert:

kryterium oceny

punktacja

sposób oceny

Cena ofert brutto*

30 pkt

30 pkt x cena najtańszej
oferty/ cena ocenianej
oferty

Czas realizacji zamówienia
dla I etapu doradztwa
technicznego i
technologicznego

30 pkt

30 pkt x najmniejsza ilość
tygodni na realizację
zamówienia ze złożonych
ofert/ ilość tygodni na
realizację zamówienia w
ocenianej ofercie

Doświadczenie w zakresie
realizacji inwestycji lub
wykonania projektu i
realizacji inwestycji
potwierdzone listą
zrealizowanych zamówień
z ostatnich 6 lat oraz/lub
listami referencyjnymi od
inwestorów dla
przynajmniej 2 projektów
pod klucz lub
prowadzonych jako
generalny koordynator
projektowy w analogicznym
okresie

30 pkt

30 pkt za przedstawienie
listy zrealizowanych
zamówień z ostatnich 6
lat oraz 2 listów
referencyjnych
20 pkt za przedstawienie
2 listów referencyjnych dla
projektów pod klucz lub
jako generalny
koordynator projektowy z
ostatnich 6 lat
10 pkt za przedstawienie
listy zrealizowanych
zamówień z ostatnich 6
lat
0 pkt kryterium nie
spełnione

Posiadanie certyfikatów
jakości ISO 9001 (lub
równoważny) oraz ISO
14000 (lub równoważny)

10 pkt

10 pkt za posiadanie 2 z
wymienionych certyfikatów
5 pkt za posiadanie 1
certyfikatu
0 pkt kryterium nie
spełnione

* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w
dniu przeprowadzenia oceny

1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
2. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie pięciu dni roboczych od
upływy terminu składania ofert.
4. Ocena dokonana przez Komisję Konkursową ma charakter ostateczny.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od podpisania
umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych ofert.
6. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych
na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub
mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe z trzema
Oferentami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w toku oceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia
postępowania bez wyboru oferty.
IV. Sposób oraz termin złożenia ofert
1. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta i/lub
opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia i czytelny podpis
osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta zgodnie z załączonym
dokumentem
KRS/wydrukiem
z
CEIDG/innym
dokumentem
potwierdzającym status prawny Oferenta.
2. Wszelkie kserokopie zaświadczeń, wydruków, itp., dostarczonych wraz z
ofertą muszą być opieczętowane za „zgodność z oryginałem”.
3. Oferta
może
być
przekazana
pocztą
elektroniczną
na
adres
jacek.gnich@invento.net.pl, drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką
kurierską na adres biura Projektu: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50
lok 521 lub dostarczona osobiście w terminie do dnia 21.02.2014 do
godz. 15:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście
oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie
ofertowe nr 1/4.4 POIG/2014”
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule należy wpisać
„Zapytanie ofertowe nr 1/4.4 POIG/2014”, a oferta musi być przesłana w

formie skanu podpisanej oferty (.pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do biura
Projektu lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazanych w
pkt. 3.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania
ofert. O fakcie tym każdorazowo powiadomi wszystkich Oferentów oraz
zamieści stosowną informację na firmowej stronie internetowej oraz w
siedzibie Spółki w miejscu publicznie dostępnym.
V. Informacje dodatkowe i kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym
1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest
2. Prezes Zarządu Jacek Gnich.
3. Wszelkie pytania dotyczące postępowania proszę kierować na adres
mailowy:jacek.gnich@invento.net.pl w tytule wpisując „Projekt 4.4 POIG
zapytanie ofertowe nr 1/4.4 POIG/2014”.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi tylko na pisemne pytania związane z
zapytaniem ofertowym w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania.
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik

1A - Wymogi i założenia technologii produkcji puszek PET
1B - Schemat blokowy procesu produkcyjnego
2 - Wzór formularza oferty
3 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata
2007 – 2013
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

