Radomsko 23.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/0451/2017
w związku z realizacją projektu nr POIR.01.01.01-00-0451/16-01
pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej silniki elektryczne w
kołach jezdnych”
w ramach Działania: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I.

WPROWADZENIE:
1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223 poz. 1655 z póź. Zm.) zwanej dalej „ustawą”.
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

II.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
SKB DRIVE TECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miła 2
KRS: 0000565343, NIP: 772-239-37-16, REGON: 101077970
Adres do korespondencji:
SKB DRIVE TECH S.A.
ul. Krasickiego 63/71
97-500 Radomsko

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa silników elektrycznych – szt. 6, zgodnie ze specyfikacją
zamówienia wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego 2/0451/2017, na potrzeby
realizacji projektu pt. „Opracowanie modułowej innowacyjnej osi napędowej wykorzystującej
silniki elektryczne w kołach jezdnych”.

IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa silników elektrycznych - szt. 6 - najpóźniej do dnia 31.01.2018 r.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent spełniający następujące warunki:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia.
2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy
zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych.
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4. W toku badań i oceny Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z SKB DRIVE TECH
S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie
przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub z
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencyjny:
SKB DRIVE TECH S.A.
ul. Krasickiego 63/71
97-500 Radomsko
e-mail: marcin.laszek@skbdrivetech.pl
tel. +48 664 997 007

VII.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony
jest: Pan Marcin Łaszek.

VIII.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe
należy składać pisemnie tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/0451/2017 na adres: SKB DRIVE TECH S.A.
ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko lub mailem na adres: marcin.laszek@skbdrivetech.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 10.11.2017 r. g. 12:00
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do
biura Zamawiającego na adres: SKB DRIVE TECH S.A. ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
4. Oferty, które będą dostarczone elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być
podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
5. Otwarcie Ofert odbędzie się w dniu 13.11.2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie
Zamawiającego ul. Krasickiego 63/71, 97-500 Radomsko.
6. Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie oferenta o
braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
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1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załącznikiem
do niniejszego zapytania ofertowego, jako załącznik nr 2.
2. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacji Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego
zapytania ofertowego.
X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ:
Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XI.

ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 2/0451/2017 oraz
załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

XII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ:
Rozliczenia między Zamawiającym, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich
(PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN
nastąpi według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH TERMINÓW:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:.
a) ceny, waga – 40 pkt.
Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły: C=(Cm/Cx)*100;
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm – minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie;
Cx – cena netto rozpatrywanej oferty.
b) spełnienia parametrów wg specyfikacji przedstawionej w załączniku nr 1, stanowiącym
integralną część niniejszego zapytania, waga – 60 pkt.
Lp.

Parametr pożądany

Szczegóły

1

Moc 120kW dla
momentu min. 800Nm

Przeciążenie przez 30
sekund

2

Moc 100kW

3

Moc 75kW

4

Moc nominalna 60kW

Przeciążenie przez 1015minut
Przeciążenie przez 60
minut
Praca ciągła

3

Liczba punktów
(razem max 60)
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4
4
4

5
Cykl pracy w pkt. 5a-5e

6

Średnica silnika max.

7
8
9
10
11
12

Długość silnika max.
System chłodzenia
Czujniki temperatury
Typ połączenia
Czujnik obrotów
Czujnik położenia
kątowego
Prędkość obrotowa
max.
Napięcie zasilania
Masa silnika max.
Odbiór momentu
Stopień ochrony

13
14
15
16
17
18

5.a 120kW –
przyspieszenie – 30
sekund
5.b 100kW – 1-2minuty,
5.c 75kW – 1-2 minuty,
5.d Hamowanie – 15
sekund,
5.e Powtarzanie cyklu
Ø380mm (bez puszki
elektrycznej)
220mm
Glikol 50/50
Wymagany
Kołnierz
Wymagany
Wymagany

3

6
6
1
1
1
1
1

7440 obr./min

6

350-700V
80kg
Tuleja w standardzie 15T
IP6K9K

5
6
1
1

Wymagane

3

Certyfikat EMC –
spełnienie norm:
PN-EN 61000-4-2,
PN-EN 61000-4-3,
PN-EN 61000-4-4,
PN-EN 61000-4-5,
PN-EN 61000-4-6,
PN-EN 61000-4-8,
PN-EN 61000-4-9,
PN-EN 61000-4-11,

2. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po
średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór Wykonawcy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest
najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich powtórnej oceny.
XIV.

WARUNKI UMOWY:
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści specyfikacji
(zał. nr 1) oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w
wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
następujących powodów:
a. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
b. okoliczności siły wyższej,
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c. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
XV.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Z zawartością oferty nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia oferty.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w
postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony:
www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o
terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Od prowadzonego postepowania nie przysługują Oferentowi środki ochrony prawnej
(protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
2. Oferta.
3. Oświadczenie.
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