BOWI-STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesława Sitarz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DWUŁOŻYSKOWĄ SZYDEŁKARKĘ CYLINDRYCZNĄ Z
CZTEROŚCIEŻKOWYM SYSTEMEM WZOROWANIA
LUB URZADZENIE RÓWNOWAŻNE
1. Zamawiający
Nazwa Beneficjenta: BOWI – STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesława Sitarz
Adres Beneficjenta: 93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 14
NIP: 7270005689
Regon: 004337601
2. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z zm.)
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
„Innowacyjne dzianiny techniczne w firmie BOWI STYL w Łodzi”
4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
III Oś priorytetowa: „ Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość”
Regionalny Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
5. Opis przedmiotu zamówienia
Dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna z czterościeżkowym systemem wzorowania
lub urządzenie równoważne
Opis i parametry urządzeń podane poniżej lub równoważne .
Parametry maszyny dziewiarskiej :
- dwułożyskowa szydełkarka cylindryczna ,
- czterościeżkowy system wzorowania ,
- średnica 36’’, numer uiglenia GG 20 ,
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6. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobu
obliczania ceny.
Rangi kryteriów:
1. cena = 60%
2. warunki gwarancyjne 20%
3.

warunki serwisowe 20%

przy czym:
Ad. 1. Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
C = (Cmin /Cb ) x 100%
gdzie:
C - cena
Cmin- cena najniższa
Cb – cena badana
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w EUR.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
Ad.2. Kryterium warunki gwarancyjne obejmuje: minimum roczny okres gwarancyjny.
Ad.3. Kryterium warunki serwisowe obejmuje: serwis
maksymalnie 1 tygodnia od zgłoszenia.

dokonywany na miejscu w ciągu

Ocena spełnienia warunków 2. i 3. dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz dokumentach oferenta.
7. Termin wykonania zamówienia
Nie później niż do 31.12.2010r.
8. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna być sporządzona w wersji papierowej.
Oferta przygotowana w języku polskim lub angielskim. Cena urządzenia podana w EUR.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w
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postępowaniu.
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert : siedziba firmy BOWI-STYL PW, : 93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 14
Termin składania ofert do 13.10.2010r. do godz. 15:00
Termin otwarcia ofert 14.10.2010r. godz. 12:00
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, są producentem
urządzenia. Przedstawią w tym zakresie stosowne oświadczenie.
W przypadku przedstawicielstw handlowych, należy wystawić oświadczenie, że reprezentują
danego producenta jako autoryzowani przedstawiciele.
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia,
Przedstawią listę przedsiębiorstw, u których pracują dane urządzenia Wykonawcy;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Przedstawią oświadczenie, że wykonawca nie jest w stanie upadłości
lub złej sytuacji ekonomicznej.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy).
Przedstawią w tym zakresie stosowne oświadczenie.

11. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Budżetu Państwa.

Łódź , 2010.10.01
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