INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
Zakup nowych środków trwałych dla firmy "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. w
ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:
„Wdrożenie innowacji produktowej w postaci mebli do sal dydaktycznych
poprzez zakup środków trwałych i praw autorskich”.
Nazwa osi priorytetowej i działania:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
I : Informacje ogólne:
1. Zamawiający – "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90248 Łódź zaprasza do składania ofert w trybie zamówienia na zakup nowych środków
trwałych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
3. Rozliczenie za dostawę urządzeo nastąpi w PLN lub EUR.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
5. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu,
zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności.
II : Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeo:
- zakup nowych środków trwałych. Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach
projektu muszą zapewnid parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej
załącznik nr 2 do Informacji o zamówieniu:
1.
2.
3.
4.
5.

centrum do rozkroju płyt – szt. 1
okleiniarka – szt. 1
centrum obróbcze CNC – szt. 1
pantograf do cięcia pianki – szt. 1
kompresor – szt. 1

III: Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest udzielenie gwarancji na zakupione
urządzenie na minimum 24 miesięcy, co deklaruje Dostawca w formularzu
ofertowym.
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości urządzeo, serwisu oraz terminu realizacji
zamówienia.
3. maszyna musi spełniad normy CE
IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej:
1. Cena ofertowa powinna zawierad wszelkie koszty związane z zakupem maszyny.
2. Cenę należy podad cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę
podatku Vat oraz cenę brutto.
V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :
- cena – 60%
- jakośd urządzenia - 30%
- gwarancja - 10%
2. Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:
Pb(C) = (Cn : Cb) x 60%
- opis:
Pb(C) - ilośd punktów
Cn - cena oferty najniższej
Cb - cena oferty badanej
Gdzie:
1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.
3. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto.
VI: Termin wykonania zamówienia:
1. Dostawa urządzenia powinna nastąpid nie później niż do kooca września 2012r
VII: Sposób przygotowania ofert:
1. Ofertę należy złożyd na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr
1 z zastosowaniem informacji zawartych w „informacji o zamówieniu”.
2. Oferta musi byd złożona w języku polskim lub angielskim.
3. Oferta musi posiadad logotypy, które zamieszczone są w Załączniku nr 1.
4. Oferta musi byd podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem
rejestrowym i przepisami prawa.

5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą byd podpisane za zgodnośd z
oryginałem w sposób czytelny.
6. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądad
przedstawienia oryginału dokumentu.
7. oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży
NBP na dzieo otwarcia ofert na potrzeby wyboru oferenta. Dla potrzeb fakturowania
na dzieo ich wystawienia.
VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:
1. Oferty należy składad osobiście w siedzibie firmy "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź do dnia 13.04.2012 r. do godz. 16.00,
pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres emailowi poczta@nowaszkola.com
2. Otwarcie ofert nastąpi kolejnego dnia w siedzibie firmy.
3. Zamawiający może żądad od potencjalnych Dostawców wyjaśnieo dotyczących
złożonych ofert.
IX: Termin związania ofertą:
1. 31 sierpnia 2012
X: Informacje koocowe:
1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Krystyna
Sieklucka Tel. 42 6339518
2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie,
mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
Zamawiający ma prawo wykluczyd daną ofertę.
3. Umowa na dostawę sprzętu powinna zawierad następujące informacje:
- W wyniku złożenia oferty w związku z ogłoszeniem o zamówieniu, Dostawca
zobowiązuje się do dostarczenia maszyny/urządzenia - ..……….. według projektu o
nazwie: „Wdrożenie innowacji produktowej w postaci mebli do sal dydaktycznych
poprzez zakup środków trwałych i praw autorskich” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd;
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
- Strony ustalają, zgodnie z ofertą Dostawcy wybraną w trybie ogłoszenia o
zamówieniu, wynagrodzenie w wys. ………………………. PLN netto słownie:
………………………………………………………………………………………………

- Dostawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu/ów zamówienia, na własną
odpowiedzialnośd i ryzyko, w oparciu o opis przedmiotu/ów
zamówienia
umieszczony w informacji o zamówieniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a
także unieważnienia postępowania.
Załączniki:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 - specyfikacja techniczna urządzeo
Miejscowośd i data.

Podpis…………

