Dotyczy realizacji projektu w ramach inicjatywy EUREKA

Tytuł projektu:
„Rozwój technologii wytwarzania kompozycji polimerowych z recyklatem gumy oponowej w
kierunku poszukiwania nowych produktów”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu
z kompozycji polimerowo-gumowej

Gronowo Górne, dnia 04.05.2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY
ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Berylowa 7
82-310 Gronowo Górne
NIP 5783118860
Osoba do kontaktów:
Krystian Duczyc
tel.: +48 669669946
E-mail: kduczyc@mlpolyolefins.com
II. DODATKOWE WARUNKI
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, w
oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego. Wszelkie
modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli
wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 10.05.2021r.
Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po
upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez konieczności
podawania przyczyn.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej
do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej.
2. Minimalne parametry techniczne:
- wymiar formy ok 800 mm x 800 mm
- masa detalu około 1000g
- forma 1-krotna
- stal formująca 1.2738 HH
- wtrysk blok grzejny 5 dysz otwartych w detal (preferowany HRS)
- wypychanie mechaniczne wypychaczami cylindrycznymi
- miejsca zaczepów na wkładkach stałych
- powierzchnia wykończenia detalu struktura po drążeniu oraz gładka
- forma przystosowana do pracy w cyklu automatycznym
- żywotność formy min. 500 000 cykli

4. W załączeniu do zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia dokument obrazujący Rysunek
wyrobu w pliku.pdf jako panel 2D.
5. Zamawiający posiada rysunek 3D, który na potrzeby wyceny udostępni po podpisaniu Klauzuli o
poufności.
6. Zamawiający umożliwia otrzymanie Rysunku 3D po uprzednim podpisaniu Klauzuli o poufności
(załącznik nr 6), który należy dostarczyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: ul. Berylowa 7,
82-310 Gronowo Górne. Wzór dokumentu dołączony jest do ogłoszenia. Po otrzymaniu oryginału
podpisanej Klauzuli o poufności Zamawiający prześle rysunek drogą emaliową pod wskazany
adres email w terminie 24 godzin od otrzymania poprawnego dokumentu.
7. Dodatkowe warunki odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
a) minimalny okres gwarancji powinien wynosić 12 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; Okres gwarancji podlega ocenie zgodnie
z opisem w rozdziale VI niniejszego Zapytania ofertowego.
b) obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa, natomiast rozładunek, montaż, przeprowadzenie testów,
uruchomienie Przedmiotu zamówienia jest po stronie Zamawiającego,
c) koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w
trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem) obciążają Wykonawcę;
d) Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu poniższe dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.

dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej)
Złożenie formy 3D w formacie .step
Złożenie formy 2D w formacie .pdf
Lista elementów formy w formacie .pdf
Certyfikat na stal elementów formy

8. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter
wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć takie, które
przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz
oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9. CPV:
42000000-6 – maszyny przemysłowe

IV. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY
1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie do 01.07.2021r.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania
odbioru, w którym Przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru Przedmiotu zamówienia
zostanie sporządzony protokół odbioru.

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość ceny musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako wartość netto.
3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu 04.05.2021r.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2021 roku do godziny 15:00
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową, lub drogą elektroniczną do godziny 23:59
na adres: kduczyc@mlpolyolefins.com
5. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć w postępowaniu 1 ofertę.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferta musi być ważna do 14.06.2021.r.
9. Zamawiający, informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją
wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać
dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta
zostanie odrzucona.
12. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w
wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
13.Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanu
podpisanej oferty wysłanego drogą e-mail.
14.Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
15. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz
załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu
Wykonawcy.
16.Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania
Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące.

VI. KRYTERIA OCENY, WAGA I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM

WAGA (pkt)

WARTOŚĆ NETTO

70

OKRES GWARANCJI

10

CZAS REAKCJI SERWISU

20

a) WARTOŚĆ NETTO – PC
Punktacja za wartość netto będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = (Cn * 70) / Cb

gdzie:
Pc – otrzymane punkty za kryterium wartość netto
Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
70 - waga kryterium wartość netto
Cb – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 70,00 pkt.
b) OKRES GWARANCJI – PG

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres
gwarancji w liczbie miesięcy dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje,
że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem
podpisania protokołu odbioru. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji
krótszego niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Pg = (Gb x 20) / Gn
gdzie:
Pg – otrzymane punkty za kryterium okres gwarancji
Gb – ilość miesięcy gwarancji zaproponowanych przez badanego Oferenta
10 – waga kryterium okres gwarancji
Gn – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany przez Oferentów
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta
Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na
12 miesięcy. Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 10,00 pkt.
c) CZAS REAKCJI SERWISU – PS

W kryterium czas reakcji serwisu dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w
formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym maksymalny czas reakcji
serwisu na zgłoszenie Zamawiającego liczony w pełnych godzinach zegarowych.
Zamawiający informuje, że maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie Zamawiającego nie może
być dłuższy niż 24 godziny liczony od zgłoszenia usterki. W przypadku wskazania terminu
przystąpienia do niezwłocznego usunięcia usterki przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę
dłuższego niż 24 godziny oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania
ofertowego.
W ramach kryterium „Czas reakcji serwisu” będzie oceniany w następujący sposób:
Liczba
Lp.
Czas reakcji serwisu
przyznanych
punktów
1
powyżej 15 godzin
0
2
od 10 do 15 godzin włącznie
10
3
poniżej 10 godzin
20
Oferta za kryterium „Czas reakcji serwisu” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA
NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH
ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC+PG+PS.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu ,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)

uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności
wiedza i doświadczenie
potencjał techniczny
osoby zdolne do wykonania zamówienia
sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania
ofertowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią Załącznika 3 do zapytania ofertowego.

VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2),

b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3),
c. specyfikacja techniczna proponowanych rozwiązań
d. parametry techniczno-użytkowe Przedmiotu zamówienia (Załącznik 4),
IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji.
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia, tj.:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust.1,
2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć
umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z
uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień
publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie,
e. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu
realizacji na rzecz Wykonawcy np. powstała na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego
umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub na umotywowany
wniosek każdej ze Stron – po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej,
f. wystąpienia siły wyższej,
g. zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19,
2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Sposób rozliczenia:
1) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez
zastrzeżeń, podpisany przez obie strony.
2) Zamawiający przewiduje przedpłaty i płatności częściowe do 90% wartości przedmiotu
zamówienia.
3) Płatność końcowa – po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego,
stwierdzającego bez zastrzeżeń dostawę, montaż oraz uruchomienie i inne czynności niezbędne do
uruchomienia przedmiotu zamówienia. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w
którym bank obciąży konto Zamawiającego.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 - Parametry techniczno-użytkowe
5. Załącznik nr 5 –Rysunek wyrobu w pliku pdf. jako panel 2D
6. Załącznik nr 6 – Klauzula o zachowaniu poufności.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
…………………………………………….
(Miejscowość i data)
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy
ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Berylowa 7
82-310 Gronowo Górne
W nawiązaniu do Zapytania ofertowego na nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy
gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej - oferujemy
realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:
Nazwa/Model/
Przedmiot zamówienia

Ilość

Forma wtryskowa

1 szt.

Producent

Wartość netto wraz
z walutą

Czas reakcji serwisu
na usterki gwarancyjne
w godzinach

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy
opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
5. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi ….. miesięcy.

6. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
3) Parametry techniczno-użytkowe Przedmiotu zamówienia.
…………………………………………….
(podpis i/lub pieczęć upoważnione Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego na nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorącokanałowej do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej, oświadczam
(oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w Postępowaniu.

……………………….
(miejscowość, data)

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na nabycie Formy wtryskowej kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu z
kompozycji polimerowo-gumowej, oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie
(nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z
Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. posiadaniu co najmniej 5% udziału lub akcji.
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4. 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.

……………………….
(miejscowość, data)

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.

Wymagane parametry przez
Zamawiającego

Potwierdzenie
zaoferowania
parametrów przez
Wykonawcę ze
wskazaniem nr strony,
punktu akapitu
specyfikacji technicznej

Uwagi

Minimalne parametry techniczne:
1

masa detalu do 1000g

2

stal formująca 1.2738 HH

3

wtrysk blok grzejny 5 dysz otwartych w
detal (preferowany HRS)

4

Gabaryty formy : ok 800x800

5

wypychanie mechaniczne
wypychaczami cylindrycznymi

6

miejsca zaczepów na wkładkach stałych

7

powierzchnia wykończenia detalu struktura
po drążeniu oraz gładka

8

forma przystosowana do pracy w cyklu
automatycznym

9

żywotność formy min. 500 000 cykli

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania
w kolumnie „Uwagi” równoważności zaoferowanego parametru. Jednocześnie informuję,
że zaoferowana równoważność nie może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

……………………….
(miejscowość, data)

-

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego

Zobowiązanie do zachowania poufności
W związku z przeprowadzaniem przez Zamawiającego zapytania ofertowego na nabycie Formy wtryskowej
kraty – 1 sztuki formy gorąco-kanałowej do produkcji wyrobu z kompozycji polimerowo-gumowej:
1. Zobowiązujemy się traktować ujawnioną nam dokumentację (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz wszelkie materiały i informacje otrzymane w związku z przygotowaniem przez nas ww. oferty jako
tajemnicę handlową i wykorzystywać je jedynie w celu przygotowania naszej oferty skierowanej do ML
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ewentualnej przyszłej współpracy i nie ujawniać ich
osobom trzecim, ani osobom z naszej firmy, które nie są bezpośrednio zaangażowane w pracę nad ofertą.
Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszystkich pracowników i
współpracowników naszej firmy.
2. Wraz ze złożeniem oferty lub wraz z podjęciem decyzji o rezygnacji ze składania oferty zobowiązujemy
się nie udostępniać otrzymanej dokumentacji i wszelkich innych materiałów związanych z niniejszym
zamówieniem osobom trzecim zarówno w trakcie realizacji zamówienia, jak i po jego zakończeniu.

………………….……….
…………..………….……..…....…………………
(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

