Brzeźnio, dnia 15.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1
na zakup, dostawę i uruchomienie oraz dostarczenie pełnej dokumentacji
Linii do granulacji nawozów
I.

Dane Zamawiającego:

AGREEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SIERADZKA 66, 98-275 BRZEŹNIO
email: biuro@agreen.pl
II.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.
III.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie oraz dostarczenie pełnej dokumentacji
Linii do granulacji nawozów
Linia do granulacji nawozów obejmować będzie:
a) Zbiorniki na surowiec
- 2 zbiorniki sześcienne o pojemności 31 m3 każdy, max. wysokość całej konstrukcji 4150 mm
- zbiorniki posadowione na konstrukcji wsporczej
- zbiorniki wykonane ze stali
- stożek wysypowy, blacha gr. min. 4 mm
- kąt pochylenia ścian leja: 45-50 st.
- rurociąg zasypowy wyprowadzony na zewnątrz budynku
- zbiorniki wyposażony będzie także w: króciec pod zawór nad i podciśnieniowy, króćce do dysz napowietrzających - Aeracja na 4
dysze (automatyczna) wibropneumatyczna ze sterowaniem impulsowym
- zbiorniki wykonane będą zgodnie z - materiał zgodny z EN 10025-2, wykonanie spoin: DIN EN 25817
b) Zbiornik buforowy surowca
- zbiornik wykonany ze stali
c) Zbiorniki z funkcją ważenia surowca
- zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej
- pojemność całkowita min. 1000 l
- zakres ważenia od 1 do min. 1000 kg
- aeracja impulsowa pracująca podczas zrzutu materiału
d) Stanowisko przygotowania lepiszcza
- zbiornik o pojemności 500 l. posadowiony na konstrukcji wsporczej
- zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej
- zbiornik z funkcją mieszania i odpowietrzania
e) Dozownik lepiszcza
- urządzenie powinno podawać do mieszalnika zadaną ilość płynu
f) Mieszalnik
- pojemność całkowita min. 2,0 m3
- pojemność robocza min 1,4 m3
- wykonany ze stali
- wyposażony w komplet wyposażenia pneumatycznego
- odpowietrzenie mieszalnika
g) Granulator talerzowy
- wykonany ze stali
- średnica granulatora min. 2500 mm
- grubość blachy talerza granulatora min. 25 mm
- regulowany mechanicznie kąt pracy
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h) Suszarnia obrotowa z cyklonem odpylającym
- wydajność min. 3 tony na godzinę
- czynnik suszący – ciepłe powietrze
- bęben usytuowany na rolkach obrotowych i rolkach prowadzących, całość na stalowej ramie z podporami do regulacji pochyłu
suszarni
- cała konstrukcja suszarni, bęben, łopatki – wykonane ze stali węglowej
- zasilanie palnika grzewczego – olej opałowy
- bateria 2 cyklonów na konstrukcji wsporczej
- średnica cyklonu min. 1000 mm
- zbiornik pod baterią cyklonów o pojemności min 0,6m3
i) Chłodnica granulatu
- - wydajność minimalna 3 tony na godzinę
j) Segregator wyrobu gotowego – przesiewacz bębnowy
- wydajność minimalna 3 tony na godzinę
- wykonany ze stali węglowej
- sita z drutu nierdzewnego o gr. min. 3 mm
k) Zbiorniki buforowe wyrobu gotowego
- zbiorniki wykonane ze stali węglowej
l) Stanowiska ważąco – pakujące
- stanowisko ważąco – pakujące do napełniania worków wentylowych oraz BIG-BAG
- stanowisko napełniania worków typu BIG-BAG
- waga platformowa - zakres ważenia do 1000 kg
- dokładność ważenia +/- 5 kg
- zakładanie ręczne worków jednozawiesiowych na zasyp
- funkcja formowania worka
- stanowisko napełniania worków wentylowych
- zakres ważenia 5-50 kg – waga elektroniczna
- dokładność ważenia +/- 1%
- ręczne zakładanie worka
m) Śrutownik
- urządzenie do mielenia granulatu odpadowego po segregacji
- możliwość rozdrobnienia granulatu do frakcji pierwotnej surowca
IV.

Termin i miejsce realizacji zamówienia.

Linia do granulacji nawozów powinna zostać dostarczona i uruchomiona w zakładzie produkcyjnym Spółki mieszczącym się pod
adresem 98-275 Brzeźnio, ul. Sieradzka 66, do dnia 17.02.2017 r.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42900000-5
V.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach złożonych przez Oferentów
- wyciąg z KRS-u, (lub jego odpowiednika)
- oświadczenia Oferenta o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia
VI.

Opis sposobu przygotowania oferty

a.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

b.

Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. V.2 zapytania.

c.

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 90 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
W ofercie należy podać termin jej ważności.
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d.

Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową.
Każdą stronę oferty należy parafować.
VII.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Zapole 79/1, 98-275 Brzeźnio, lub przesłać w formie elektronicznej (skany podpisanych
dokumentów) na adres biuro@agreenl.pl w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz. 15.00. Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać „Oferta
na Linię do granulacji nawozów”.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
VIII.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Sposób przyznawania punktów
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze
złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę danego
kryterium, tj. w sposób następujący:
(cena w ofercie z najniższą ceną/ cena badanej oferty) x waga kryterium x
100

1.

2.

Cena netto

Okres gwarancji

80%

10%

Zaoferowana cena powinna zawierać koszt: wykonania, opakowania,
rozpakowania, transportu, ubezpieczenia i inne koszty związane z dostawą
przedmiotu oferty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jak
również ustawienia w miejscu docelowym, montażu, podłączenia do
koniecznych mediów, uruchomienia, dokonania prób i pomiarów, koszty
przeszkolenia pracowników oraz koszty przeglądów serwisowych w okresie
gwarancji. Cena zawierać będzie także wykonanie próbnej produkcji
w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja liczby miesięcy okresu
gwarancji z oferty ocenianej do liczby miesięcy okresu gwarancji
najdłuższego ze złożonych ofert pomnożona przez wagę danego kryterium,
tj. w sposób następujący:
(liczba miesięcy z badanej oferty/liczbę miesięcy okresu gwarancji
najdłuższego z ofert) x waga kryterium x 100
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja liczby godzin najkrótszej
ze złożonych ofert do liczby godzin z oferty ocenianej pomnożona przez
wagę danego kryterium, tj. w sposób następujący:

3.

Czas reakcji serwisu

10%

(liczba godzin najkrótszego z ofert/liczbę godzin z badanej oferty) x waga
kryterium x 100
Czas przybycia serwisu po zgłoszeniu wady lub awarii wynosi max. 48
godz., liczony od dnia następnego po dacie zgłoszenia w formie
telefonicznej lub pisemnej w tym także mailowej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Oferent poda cenę w ofercie w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy,
którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
IX.

Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty:
1. Powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
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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:
a)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)

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.

2. W ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych wyrządziły Zamawiającemu szkodę lub był/jest w Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym
organem orzekającym.
3. Znajduje się w likwidacji lub w upadłości lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia.
4. Złożył w związku z Zapytaniem ofertowym dokumenty nieprawdziwe albo oświadczenia nierzetelne.
X.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.01.2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
XI.
a.

Pozostałe informacje:

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:

- Leszek Erenc, biuro@agreen.pl, tel. 602 692 293
b.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie
wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

c.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

d.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

e.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków
zamówienia, głównie ceny.

f.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub
wariantowe nie będą brane pod uwagę.

g.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania
żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

h.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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