Racibórz, 13.07.2015
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2015
dotyczące zamówienia dostawy maszyn
dot. realizacji projektu: „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych w firmie Batrix Hubert
Barcik, w celu wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych produktów oraz wzmocnienia
konkurencyjności firmy.”
w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania
i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2.
„Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ
projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.
realizowanego przez BATRIX Hubert Barcik
ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres zamawiającego
Batrix Hubert Barcik, z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Głubczycka 41a
NIP: 639-142-96-95, REGON: 240303565
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia
• Dostawa maszyn i urządzeń.
2. Określenie przedmiotu zamówienia
 Urządzenie do wycinania kartonów z passe-partout
 Oferta powinna uwzględniać koszty transportu, pomoc w montażu w siedzibie Batrix Hubert
Barcik oraz uruchomienie obejmujące testy, jak również przeszkolenie pracowników Batrix
Hubert Barcik.
W ofercie proszę podać:
1. czas realizacji
2. parametry techniczne
3. cenę wraz z kosztami transportu, montażu, pierwszego uruchomienia, przeszkolenia pracowników
4. warunki gwarancji
Prosimy o podanie minimalnego terminu realizacji. Projekt musi zostać zrealizowany bardzo
szybko.
3. Parametry urządzenia.
- Pole robocze minimum 120x85cm

- ręczna regulacja głębokości w krokach co 0,1mm
- maksymalna grubość cięcia 5mm
- prosty krój i skośny pod kątem.
- urządzenie w pełni automatyczne sterowane z komputera.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Do 30.09.2015 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejscem wykonania zamówienia jest: Racibórz, ul. Głubczycka 41A
INFORMACJE NA TEMAT ZASAD PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty częściowe i warunkowe.
• Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani warunkowej.
2. Cena oferty
• Cena oferty musi być ceną łączną podaną w PLN w wartości netto i brutto.
• Dopuszcza się podanie ceny w walutach obcych, jednakże każdorazowo, na potrzeby oceny
w ramach wskazanych w niniejszym zapytaniu kryteriów, będzie ona przeliczona na PLN wg
średniego kursu NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień
złożenia oferty.
• Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Wymagany okres ważności oferty
• Wymagany termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia jej złożenia. Oferent
zobowiązany jest do wskazania terminu związania ofertą w treści oferty.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę
WARUNKI PŁATNOŚCI
Przewiduje się możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia po udzieleniu
zamówienia i podpisaniu umowy lub po udzieleniu zamówienia oraz otrzymaniu faktury proforma.
Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi przelewem bankowym w ciągu do 2ch dni od
złożenia zamówienia.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Batrix Hubert Barcik nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. 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:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego jest: Hubert Barcik
Osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są:
• Hubert Barcik
Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań, o
których mowa powyżej.
2. Wadium
• Nie wymaga się złożenia wadium.
Ocena formalna spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia, dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca.
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ ZASADY WYBORU OFERTY
1. Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami
zapytania ofertowego i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca
nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).
2. Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów i ich znaczenia:
• Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:
a. Cena netto, waga 50 %
b. Termin realizacji, waga: 50%
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa suma punktów jaką otrzyma oferta.
4. Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera
nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może
w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub
udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą
mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego
postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki
pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności
oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Oferta będzie odrzucona, gdy:
 zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków
dotyczących przedmiotu zamówienia,
 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, a w
przypadku gdy Wykonawca, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia
braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Organizatora
postępowania terminie,
 została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe
• www.artepoint.pl
• Tablica ogłoszeń w siedzibie Batrix Hubert Barcik ul. Głubczycka 41a, 47-400 Racibórz
2. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami
• Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich
wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.
• Osobami wyznaczonymi do kontaktu są:
- Hubert Barcik, tel: 503536567, e-mail: studio@batrix.com.pl
TERMIN I MIEJSCE I ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres: studio@batrix.com.pl
• kuriera lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego.
• Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2015 r.
do godziny 14.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Batrix Hubert Barcik ul.
Głubczycka 41a, 47-400 Racibórz)
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej
niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

ZAWARCIE UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do podpisania umowy o
dostawę przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym
przez Batrix Hubert Barcik wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego
zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.

