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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wózek laminacyjny - specjalna konstrukcja o
następujących parametrach:
1.
Wózek pozwala na przygotowanie do laminowania do 120 szt. paneli szkła
laminowanego ogrzewanego o maksymalnej długości co najmniej 4.300 mm i o
maksymalnej wysokości co najmniej 2.100 mm,
2.
Wózek jest platformą przemieszczaną na poduszkach powietrznych i maksymalna
ładowność wózka wynosi 15 ton, a maksymalna nośność każdej z poduszek powietrznych (6
sztuk) wynosi 3 tony,
3.
Wózek posiada wbudowaną instalację próżniową pozwalającą na podłączenie
poprzez szybko-złączki co najmniej 120 worków z panelami do laminowania,
4.
Wózek pozwala na laminowanie szkła umieszczonego pionowo, niezależnie od
wielkości i ciężaru paneli, i posiada system mocowania / zabezpieczenia paneli w tej pozycji,
5.
Wózek posiada co najmniej 4 zawory do podłącznia do systemu próżniowego pieca
lub/i do podłączenia do oddzielnej pompy próżniowej.6. Wózek o ww. parametrach zostanie
zastosowany w piecu laminacyjnym HOAF Heatbox 4800 High Cube o wymiarach komory
laminacyjnej 4800 x 1700 x 2350 mm (Długość x szerokość x wysokość).

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy:
a)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)
posiadają potencjał techniczny i osobowy umożliwiający należytą realizację
zamówienia;
c)
są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należytą realizację
zamówienia.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo 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:
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym
lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
3. Kryteria oceny oferty
Informujemy, iż jedynym i wyłącznym kryterium wyboru oferty będzie cena.
Kryterium oceny oferty - CENA OFERTY - 100%

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Liczba punktów w kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = Cmin/Co *100 pkt * 100% (100 pkt.)
Gdzie:
LC- liczba punktów za kryterium cena
Co- cena netto oferty rozpatrywanej
Cmin - najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany będzie w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym
kryteria oceny ofert i udokumentowany zostanie protokołem.
Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
- jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
- jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach).
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom
lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.
6. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 14 sierpnia o godzinie 23:59. Oferty, które wpłyną do zamawiającego
po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty można składać:
- Pocztą, kurierem albo osobiście pod adresem: Thermoglass.eu Sp. z o.o., ul. Ołowiana 12, 85-461
Bydgoszcz
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@htgglass.com
8. Termin realizacji umowy
Do 15.10.2020 r. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie umożliwiającym
prawidłową realizację przedmiotu zapytania.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Olga Serbańska, tel. 782 517 000 w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00
Małgorzata Adamska, tel. 782 549 000 w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
W przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Zamawiający może wycofać niniejsze
zapytanie ofertowe.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) Zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji
umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in.
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.
b) Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

c) Zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy poprzez
dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
d) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
e) Zmiana terminu płatności.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Nie dotyczy.

