Kędzierzyn – Koźle 28.09.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZAM 001/2018
I. ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury ZAMKON
W. Zamczewski i S-ka, Spółka Jawna
Ul. Jana Cybisa 23
47 – 206 Kędzierzyn – Koźle
NIP: 749-18-89-706
REGON: 531706170
Tel/fax (+48) 77 482 40 71
www.zamkon.com.pl
II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Lech Jacek Batorski
Tel. +48 606 839 500
e-mail: jacek.batorski@zamkon.com.pl
III. INFORMACJE OGÓLNE:
W związku z realizacją projektu nr RPOP.01.01.00-16-0010/16-00 pt. Budowa i wyposażenie
Centrum Badawczo – Rozwojowego Firmy ZAMKON w Kędzierzynie – Koźlu wraz z
przeprowadzeniem projektu badawczego pt. „Stacja Redukcji Ciśnienia i Redukcyjno –
Schładzająca” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje w gospodarce, Działania
1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na określony
w pkt. IV przedmiot zamówienia.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: Endoskop techniczny – 1 szt.

CPV 33168100-6 ENDOSKOPY
Dane techniczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Format/rozdzielczość obrazu, format JPEG, 640 x 480 pikseli.
Pole widzenia – 65o.
Stopień ochrony IP 57 (sonda), IP 67 jednostka.
Długość przewodu – 1 m + dodatkowa sonda 3 m (lub 1 sonda z przewodem 3 m).
Średnica sondy – max. 6 mm.
Min. 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT.
Pamięć (zewnętrzna), karta pamięci SD 2 GB / obsługa kart SD do maks. 16 GB.
Interfejs USB 2.0.
Zasilanie za pomocą akumulatora listowo-jonowego oraz zasilacza.
Czas pracy na akumulatorze min. 4 h
Format/częstotliwość odświeżania wideo ASF/30 klatek/sek.
Automatyczne wyłączanie (czas do ustawienia).
Temperatura robocza: -10 ... 60 °C.
Menu w jęz. polskim.
Dokumentacja techniczno – ruchowa w jęz. polskim.
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16.
17.
18.
19.

Oświetlenie: dioda LED min. 5 stopni jasności.
Min. 2-krotny zoom cyfrowy w 10% krokach.
Złącze TV Out do podłączenia monitora zewnętrznego.
Walizka (kontener) do przechowywania endoskopu wraz z wyposażeniem.

Zakres dostawy:
1. Endoskop wraz z przynależnym wyposażeniem.
2. Dokumentacja techniczno – ruchowa (instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych, wykaz typowych
zakłóceń pracy i sposób ich usuwania, wykaz ewentualnych mediów eksploatacyjnych wraz z
grafikiem kontroli i wymiany)
3. Dostawa endoskopu wraz z wyposażeniem do Zamawiającego.
4. Uruchomienie endoskopu.
5. Przeprowadzenie prób ruchowych
6. Szkolenie obsługi

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które rozumiemy jako osiągnięcie założonego
celu przy pomocy innych rozwiązań technicznych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert.
VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 19.10.2018 z dostawą pod adres ul. Mostowa
35, 47 – 220 Kędzierzyn - Koźle lub inny podany wcześniej przez Zamawiającego.
VII. WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo i
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej.
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika.
 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej.
2. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków podanych w pkt.1,
Zamawiający wymaga oświadczenia o nie podleganiu z wykluczenia z postępowania.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać pisemnie (wysłać lub dostarczyć osobiście) do siedziby
Zamawiającego wskazanej w pkt. I niniejszego zapytania (liczy się data wpływu do
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Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie e-mail (podpisany skan) na adres:
office@zamkon.com.pl
2. Oferty należy złożyć do dnia 05.10.2018 do godz. 15.
3. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
4. Ofertę złożoną pisemnie należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący
sposób:
PPA ZAMKON
„Oferta na dostawę endoskopu technicznego”
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania
wariantowe (alternatywne) spowoduje jej odrzucenie.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z KRS. Podpis powinien zostać sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację (pieczątka imienna lub czytelnie).
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektronicznie w języku polskim w jednym
egzemplarzu.
5. Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
6. Podana w ofercie cena netto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
7. Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, nadto musi uwzględniać wszystkie
wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu oraz obejmować
wszelkie zobowiązania i koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji
przedmiotu zapytania.
8. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik
postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
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XI. OCENA OFERT:
1. Oferty oceniane będą dwuetapowo:
W pierwszym etapie weryfikowana będzie formalna poprawność oferty – kompletność, zgodność z
wymaganiami technicznymi oraz poprawność złożenia. Oferty uznane za niepoprawne zostaną
odrzucone i nie będą podlegały dalszej ocenie.
W drugim etapie, oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu
spełnienia kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria oceniające:
Kryterium

Waga punktowa

Cena netto

70%

Okres gwarancji [mies.]

20%

Czas reakcji na zgłoszenie
awarii [godz.]

10%

Sposób oceny kryterium
cena najniższa/cena badana
*100 pkt. * 0,7
okres badany/najdłuższy
okres * 100 pkt. * 0,2
najkrótszy czas/czas badany
* 100 pkt. * 0,1

Przez czas reakcji na zgłoszenie awarii należy rozumieć czas jaki upłynie od zgłoszenia awarii do
momentu przyjazdu serwisu.
2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą punktową ocenę z wszystkich wyżej wymienionych
kryteriów.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty ze względu na uzyskanie identycznej
liczby punktów, wybrana zostanie oferta z niższą ceną.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od
podpisania umowy, Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród
pozostałych, złożonych ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub
pisemną.
XII. UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w każdym
momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia względem zamawiającego.
XIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
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