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Łódź, dn. 27 września 2013r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny 

Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG.04.03.00-00-A38/12 

Tytuł projektu: Implementacja nowej technologii wytwarzania uszlachetnionej dzianiny ozdobnej z 

zadrukiem w firmie Bowi-Styl. 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

 

BOWI-STYL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesława Sitarz 

ul. Rembielińskiego 14 

93-575 Łódź 

NIP: 7270005689 

REGON: 004337601 

 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Zamówienie udzielane w trybie postępowania ofertowego. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

 Parownik – 1 szt.  

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

 Szerokość robocza minimum 2400mm 

 Prędkość maksymalna nie niższa, niż 10m/min 

 Wykonanie części wewnętrznych ze stali nierdzewnej 

 Sterowanie elektroniczne 

Oferenci niespełniający któregokolwiek z warunków zawartych w powyższej specyfikacji nie 

będą uwzględniani w procedurze ofertowej. 

 

Planowany termin wykonania zamówienia  

Do dnia 31 marca 2014 r. 

 

4. Zamówienia częściowe  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ; 

Bogdan Sitarz, e-mail: bs@bowistyl.pl,  

Ewa Pupar, e-mail: ewa.pupar@bowistyl.pl, tel. 42 6391700 

Maciej Sitarz , e-mail: maciej.sitarz@bowistyl.pl 

 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności.  

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera lub w postaci 

elektronicznej) w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 

października 2013 r do godz. 16:00 

Termin ważności oferty minimum 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

Dopuszcza się złożenie oferty w walucie PLN lub EUR. Wartość zamówienia będzie 

przeliczona na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia 

ofert. 

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 października 2013r. o godz. 11:00 

 

8. Kryteria oceny ofert.  

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując 

mu odpowiednia wagę procentową  

 

 

l.p.  Kryterium  Znaczenie  

procentowe  

kryterium  

Maksymalna ilość 

punktów jakie może 

otrzymać oferta  

za dane kryterium  

1.  Cena netto za realizację 

zamówienia (C)  

60 %  60 punktów  

2. Serwis (S) 10% 10 punktów 

3. Wydajność (W) 30% 30 punktów 

 

 

a) Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena":  

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów wynikającą z działania:  
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Pi (C) = Cmin/Ci X 100 X ( C) 80 % 

 

gdzie: Pi(C)  ilość punktów, jakie otrzyma 

oferta za kryterium "Cena";  

Cmin  cena najniższej oferty;  

Ci  cena oferty rozpatrywanej;  

C  znaczenie kryterium "Cena".  

 

 Przedmiotowa oferta powinna zawierać cenę produktu netto wyrażoną w PLN. 

Dopuszcza się złożenie oferty w walucie obcej. W tej sytuacji wartość zamówienia będzie 

przeliczona za złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia oferty. Zamawiający 

zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

 

b) Zasady oceny ofert wg kryterium "Serwis":  

 

W przypadku kryterium "Serwis" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

ilość punktów  wynikającą z działania:  

 

Pi (S) = Smin/Si X 100 X ( S) 10 % 

 

gdzie: Pi(S)  ilość punktów, jakie otrzyma oferta za 

kryterium "Serwis";  

Smin  warunki serwisu najlepszej oferty ;  

Si  warunki serwisu oferty rozpatrywanej;  

S znaczenie kryterium "Serwis".  

 

 

c) Zasady oceny ofert wg kryterium "Wydajność":  

 

Kryterium określa szacowany przez producenta koszt zadruku jednego metra kwadratowego 

dzianiny z wykorzystaniem minimum 4 kolorów. 

W przypadku kryterium "Wydajność" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po 

przecinku ilość punktów wynikającą z działania:  

 

Pi (W) = Wmin/Wi X 100 X ( G) 10 % 

 

gdzie: Pi(W)  ilość punktów jakie otrzyma oferta za 

kryterium "Wydajność";  

Wmin  warunki gwarancji najlepszej oferty;  
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Wi  warunki gwarancji oferty rozpatrywanej;  

W znaczenie kryterium "Wydajność".  

 

 

 

9. Pozostałe informacje.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 

unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. 

 

Dopuszczamy składanie ofert w języku polskim oraz w języku angielskim. 

 

Jeżeli firma, której oferta została wybrana, rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o zapisy procedury uproszczonej brak 

jest możliwości stosowania środków odwoławczych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 


