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Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia:

31.07.2018 15:21:23

Data i godzina wygenerowania raportu:

31.07.2018 15:21:53

Status:

Opublikowane

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Działanie:

/

Nabór:
Koniec terminu składania ofert:

10.08.2018

Termin realizacji zamówienia:

04.09.2018

Rodzaj planowanej inwestycji:
Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji
1. POLSKA, Województwo PODLASKIE, Powiat grajewski,Gmina Szczuczyn (gmina miejsko-wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu
zamówienia

1.1. Przedmiotem dostawy są fabrycznie nowe dwie kosy spalinowe spełniające
następujące wymagania techniczne:
1.1.1. Kosa nr 1:
a) Rok produkcji 2018;
b) Silnik o mocy min. 2,8KW / 3,8KM;
c) Min. pojemność skokowa 55cm3;
d) Min. średnica cięcia 480mm;
e) Zbiornik paliwa o pojemności min. 0,9l;
f) Ergonomiczny uchwyt oburęczny z możliwością indywidualnej regulacji;
g) Wielofunkcyjny uchwyt sterujący pracą silnika;
h) Ergonomiczne, komfortowe lekkie szelki;
i) Blokada tarczy ochronnej;
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j) Trwały papierowy filtr powietrza;
k) Ręczna pompka paliwowa;
l) Osłona powierzchni tnącej wyposażona w nóż do automatycznej regulacji
żyłki.
1.1.2. Kosa nr 2:
a) Rok produkcji 2018;
b) Silnik o mocy min. 2,2KW / 3,0KM;
c) Min. pojemność skokowa 45cm3;
d) Min. średnica cięcia 480mm;
e) Zbiornik paliwa o pojemności min. 0,7l;
f) Ergonomiczny uchwyt oburęczny z możliwością indywidualnej regulacji;
g) Wielofunkcyjny uchwyt sterujący pracą silnika;
h) Ergonomiczne, komfortowe lekkie szelki z zawiesiem;
i) Blokada tarczy ochronnej;
j) Trwały papierowy filtr powietrza;
k) Ręczna pompka paliwowa;
l) Osłona powierzchni tnącej wyposażona w nóż do automatycznej regulacji
żyłki.
1.2. Wyposażenie dodatkowe dla każdej kosy oddzielnie (oznacza to, że
wskazane wyposażenie należy dostarczyć w ilości 2 komplety):
a) Maska ochronna + okulary ochronne;
b) 2-żyłkowa głowica tnąca z automatyczną regulacją długości żyłki;
c) Tarcza tnąca do trawy twardej z 4 ostrzami tnącymi o min. średnicy cięcia
230mm;
d) Tarcza tnąca typu trójząb o min. średnicy cięcia 300mm;
e) Tarcza tnąca do traw twardych i suchych, trzcin oraz krzewów,
niskoodbijająca, min. średnica cięcia 250mm.
f) Żyłka o średnicy min. 2,4mm i długości min. 150mb.
1.3. Wymagania dodatkowe dla każdej kosy oddzielnie:
a) Koszty związane z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego
ponosi Wykonawca;
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: instrukcje
obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych wersja papierowa lub
płyta CD, opieczętowaną i podpisaną gwarancję serwisową;
c) Wykonawca udzieli gwarancji serwisowej na maszynę w okresie nie
krótszym niż 24 miesiące od dnia jej protokolarnego przekazania (bez limitu
godzin pracy);
d) Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zapewni bezpłatne dojazdy do
przeglądów serwisowych i gwarancyjnych, zaś sam serwis będzie odbywał się
tylko w miejscowości w której siedzibę posiada Zamawiający.
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Kryteria

Nazwa kryterium: Cena, waga: 60
Nazwa kryterium: Okres gwarancji, waga: 40

Opis sposobu
przyznania punktacji

Sposób oceny ofert
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według
następujących zasad:
W zakresie kryterium – cena – oferta może uzyskać maksymalnie 60
punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
P_co=(C_n:C_o )x100 pkt x 60%,
gdzie:
Pco – punkty dla badanej oferty,
Cn – cena najniższa w zbiorze ofert,
Co – cena badanej oferty.
W zakresie kryterium – okres gwarancji – oferta może uzyskać
maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
P_r=(C_rb:C_rn )x100 pkt x 40%,
gdzie:
Pr – punkty dla badanej oferty,
Crn – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze ofert,
Crb – okres gwarancji w badanej ofercie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
ilość punktów Po.
Po=Pco+Pr
gdzie:
Pco – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena
Pr – punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – okres
gwarancji
UWAGA:
Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. Oferty
zawierające okres gwarancji 48 miesięcy lub dłuższy otrzymają taką samą ilość
punktów,
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty
zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, gdyż
ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.
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Warunki udziału w
postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez
zamawiającego w zapytaniu ofertowym, dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli
załączy:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane – minimum dwie dostawy
minimum jednej kosy spalinowej (wzór stanowi zał. nr 4).

Warunki wykluczenia

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
a) jej treść nie odpowiadała treści zapytania ofertowego, lub
b) została złożona przez podmiot:
- niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego lub,
- powiązano osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem
ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub
beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich
imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta lub
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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
c) Oferta została złożona po terminie składania ofert.

Dodatkowe
informacje

Według załącznika - Zapytanie ofertowe kosy spalinowe
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Zapytanie ofertowe kosy spalinowe.pdf
Załącznik nr 1- formularz ofertowy.doc
Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku_powiązań.doc
Załącznik nr 3 - oświadczenie o_spełnieniu warunków.doc
Załącznik nr 4- wykaz dostaw.doc

Załączniki

Miejsce składania ofert
Województwo:

PODLASKIE

Powiat:

grajewski

Gmina:

Szczuczyn (gmina miejsko-wiejska)

Miejscowość:

Szczuczyn

Kod pocztowy:

19-230

Ulica:

Plac 1000-lecia

Nr domu:

23

Nr lokalu:

-

Email:
Numer FAX:
Nazwa firmy/osoba kontaktowa:

Gminna Spółka Wodna "Szczuczyn"

Dane Zamawiającego
Imię:
Nazwisko:
Firma:

Gminna Spółka Wodna "Szczuczyn"

Email:

spolkawodna@szczuczyn.pl

Numer telefonu:

862735080

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia
69/31/07/2018

Data edycji
31.07.2018
15:21:23

Status
Opublikowano
ogłoszenie

Zakres zmian
Brak zmian
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Id ogłoszenia
69/31/07/2018

Data edycji
31.07.2018
15:20:50

Status
Utworzono
ogłoszenie

Zakres zmian
Brak zmian
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