Ustroń, 19 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w trybie dla zamówień poniżej 50 000 zł netto.
1. Zamawiający:
QBL Wojciech Śliwka ul. Ignacego Daszyńskiego 70c, 43-450 Ustroń
2. Przedmiot zamówienia:
Zakup nowych narzędzi do tłoczenia profilu aluminiowego (1 zestaw).
Kod CPV: 42600000-2 Obrabiarki.

Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup narzędzi do tłoczenia profilu aluminiowego z partią próbną – profil służący do zamocowania
uchwytu w regale.
Specyfikacja techniczna:
• Wykonanie profili ze stopu aluminiowego: EN AW 6060 T66
• Tolerancja wymiarowa zgodna z normą PN-EN 755-9
• Własności mechaniczne zgodnie z normą PN-EN 755-2
• Skład chemiczny zgodny z normą PN-EN 573-3
• Długość profili surowych 6000 mm
• Tolerancje długości profili surowych -0/+10 mm
• Minimalna ilość kg w zamówieniu 1000 kg/pozycję zamówienia
• Tolerancja wagowa +/- 10% zamówionego tonażu
• Profile anodowane w kolorze C-0, E-6 (anoda naturalna)
• Grubość powłoki anody min. 15 mikronów
• Ślady po anodowaniu po min. 50 mm na stronę profilu
• Profile z powierzchnią widoczną
3. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy firmy rysunki w formie PDF z dokładnymi danymi
narzędzi do tłoczenia profilu aluminiowego zostaną udostępnione na wniosek oferenta po
podpisaniu deklaracji poufności i zachowania tajemnicy firmy (zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
4. Termin realizacji: termin realizacji zamówienia 8 tygodni od podpisania umowy.
5. Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców.
6. Miejsce i termin składania ofert:


osobiście na adres: QBL Wojciech Śliwka, ul. Ignacego Daszyńskiego, 43-450 Ustroń




pocztą na adres: QBL Wojciech Śliwka, ul. Ignacego Daszyńskiego, 43-450 Ustroń
email: info@qbl-systems.com

Oferty należy złożyć do dnia: 26 kwietnia 2019 r.
Za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do zamawiającego.
7. Sposób składania ofert:
Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

8. Termin związania ofertą: 30 dni
9. Kryteria wyboru oferty:
a) cena 100 %
Ocena i wybór oferty:
Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty
przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym,
niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty
Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą
liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania. Punkty będą
przyznawane w następujący sposób:
a) (najniższa oferowana cena/badana oferta)* 100 pkt
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów
do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
10.Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.
11.Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe
lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% 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.

12.Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie,
wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa
zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w
formie pisemnej. Płatność realizowana będzie przelewem.
13. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje żadnych
zobowiązań wobec stron.
14.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny lub unieważnienia
go w każdym momencie. Unieważnienie zapytania ofertowego nie wymaga uzasadnienia.
15.Płatność realizowana będzie przelewem.
16. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie prowadzonego postępowania.

17. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w razie przedłużającej się procedury wyboru
oferenta, wynikającej z konieczności wezwania oferentów do wyjaśnienia elementów złożonej
oferty. Jednocześnie zaznacza się, iż termin zostanie wydłużony o ilość dni, o które przedłużyła się
procedura wyboru wykonawcy.
Osoba do kontaktu:
 Wojciech Śliwka tel. nr +48 507 017 725

