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Jelenia Góra, dnia 18.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe
KUROWSKI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Aleja Wojska Polskiego 21
58 -500 Jelenia Góra
Tel.: (75) 645 23 10
Faks: (75) 645 23 00

KUROWSKI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 21, 58 -500 Jelenia Góra,
Tel. (75) 645 23 10, Faks: (75) 645 23 00
NIP 6112727325, REGON 021913023
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw
do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
pn. „Utworzenie CBR Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad opakowaniami
zabezpieczającymi produkty wykonane z metali szlachetnych"

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do mycia z obiegiem zamkniętym - 1 szt.
niezbędnego do utworzenia Centrum Badawczo - Rozwojowego Kurowski Group, w celu prowadzenia
prac B+R nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali
szlachetnych, umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w
branży numizmatycznej i inwestycyjnej.
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Kod CPV:
 42990000-2

Różne maszyny specjalnego zastosowania;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej i jest zgodny z wnioskiem o
dofinansowanie projektu pn.„Utworzenie CBR Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad
opakowaniami zabezpieczającymi produkty wykonane z metali szlachetnych".
W przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów,
materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń
i technologii równoważnych, tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia
i technologie użyte przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji służą określeniu standardu
i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych,
jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy
z pozostałymi materiałami i urządzeniami.
Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

(nazwa kategorii wydatku)
Stanowisko do mycia z obiegiem
zamkniętym - 1 szt.
Kod CPV:
42990000-2
Różne maszyny specjalnego
zastosowania

Cel zakupu stanowiska do mycia z obiegiem zamkniętym
Główne zastosowanie to mycie w zamkniętym środowisku form do
formowania po obróbce, oczyszczanie narzędzi i elementów linii
galwanicznej. Przez zamknięty obieg czynnika czyszczącego
zmniejszone jest jego zużycie i wytwarzanie odpadów.
Specyfikacja:

Maksymalne wymiary stanowiska do mycia z obiegiem
zamkniętym: 1,5 m x 1,5 m x 2 m

Maksymalny zakres wydajności instalacji: 600 kPa / 6
barów / (87p.s.i.)

Minimalna pojemność zbiornika obiegowego - 50 l

Minimalna pojemność zbiornika na czysty rozpuszczalnik- 25l

Minimalna wydajność wyciągu 360 m3/h

Możliwość mycia rozpuszczalnikami

Zamknięty obieg cieczy

Zamknięta komora myjąca

Możliwość podłączenia pistoletu do odmuchiwania wewnątrz
komory myjącej

Obudowa z certyfikatem przeciwwybuchowym typu ATEX EX
II 2G cII A lub równoważny
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Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

(nazwa kategorii wydatku)

Oddziaływanie na środowisko i klimat:
Oszczędność zużycia zasobów: oszczędność rozpuszczalników
stosowanych w procesach mycia poprzez zastosowanie modułu
destylacji rozpuszczalników zapewniającego odzysk powyżej 90
litrów czystego rozpuszczalnika na 100 litów użytego do czyszczenia.
Po utylizacji powinna pozostać niewielka (do 10%) ilość stałych
resztek pigmentów, tłuszczy i żywic. Kocioł destylacyjny powinien
mieć odpowiednią warstwę izolacyjną aby zapewnić możliwie
największe oszczędności energii elektrycznej poprzez zniwelowanie
strat ciepła.
Urządzenie powinno być wykonane ze stali kwasoodpornej aby
zapewnić jak najdłuższy okres użytkowania.
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Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza
ofertowego.
Wymaga się aby oferty były ważne do 31 października 2017 roku.
Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: do 29 września 2017 roku.
Sposób obliczania ceny:
Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę
brutto.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 18.09.2017 r. i będą
one przyjmowane do dnia 26.09.2017 r. do godz. 12:00
Oferty będą rozpatrywane po 26.09.2017 r.

Planowany termin realizacji zamówienia:
Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 31.01.2018 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.

Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:
Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami:
L. P.

KRYTERIUM

WAGA

JEDNOSTKA MIARY

1.

Cena netto

50%

waluta PLN lub inna

2.

Gwarancja

50%

miesiące

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):
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1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
——————————————— x 50 = ilość punktów
Cena oferty badanej
2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Gwarancja w ofercie badanej
———————————————————————— x 50 = ilość punktów
Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w kryte rium 2 „gwarancja”.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę obliczoną
w oparciu o ww. kryteria.
UWAGA!
W przypadku gdy w ramach niniejszego postępowania ws. wyboru dostawcy stanowiska do
mycia z obiegiem zamkniętym, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami
najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym (tj. takimi których suma punktów
uzyskanych w oparciu o ww. kryteria będzie jednakowa), zobowiązany jest do wyboru oferty
korzystniejszej gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat, tj. o najmniejszym zużyciu
wody, energii, rozpuszczalników stosowanych w procesach mycia.
W takiej sytuacji Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę o najwyższym współczynniku
oszczędności zużycia wody, energii, rozpuszczalników obliczonym wg. poniższych kryteriów:
L. P.
1.
2.

KRYTERIUM
Zmniejszenie zużycia energii
Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników

WAGA

JEDNOSTKA MIARY

35%

kWh

65 %

litry

1. Punkty za kryterium „zmniejszenie zużycia energii” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Najmniejsze zużycie energii spośród wszystkich ofert

—————————————————————— x 35 = ilość punktów
Zużycie energii w ofercie badanej
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Przez zmniejszenie zużycia energii rozumiana jest ilość energii elektrycznej potrzebnej do odzyskania 100 litów zabrudzonego rozpuszczalnika w procesie destylacji.
2. Punkty za kryterium „zmniejszenie zużycia rozpuszczalników” zostaną obliczone wg następującego
wzoru:
Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników w ofercie badanej

—————————————————————————-———- x 65 = ilość punktów
Zmniejszenie zużycia rozpuszczalników największe spośród wszystkich ofert

Przez zmniejszenie zużycia rozpuszczalników rozumiane jest minimalny odzysk czystego rozpuszczalnika na 100 litrów rozpuszczalnika użytego w procesie mycia.
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „zmniejszenie zużycia energii” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 2 „zmniejszenie zużycia rozpuszczalników”.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę obliczoną
w oparciu o ww. kryteria.
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Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą na adres siedziby firmy, tj.:
KUROWSKI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Aleja Wojska Polskiego 21
58 -500 Jelenia Góra
lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres: oferty@kurowskigroup.pl
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 18.09.2017 r. do dnia 26.09.2017 r. do
godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 28.09.2017 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub
mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej www.kurowskigroup.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.

Informacje na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między podmiotem KUROWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSCIĄ lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
KUROWSKI

GROUP

SPÓŁKA

Z

OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

lub

osobami

wykonującymi w imieniu KUROWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d) 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.

Warunki zmiany umowy:
1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego,
może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów
i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu
zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może
ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych
stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające
podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego
wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał
Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy
wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te wynikać będą
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
e) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność
takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
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2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego,);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej)
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
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........................................
/pieczęć firmowa/

/miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTOWY:
Nawiązując do ogłoszonego dnia 18.09.2017 r. zaproszenia do składania ofert na dostawę
stanowiska do mycia z obiegiem zamkniętym - 1 szt. niezbędnego do utworzenia Centrum Badawczo
- Rozwojowego Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad technologią wytworzenia
opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiających
identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w branży numizmatycznej i
inwestycyjnej,
My, niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)

Działając w i mieniu i na rzecz:……..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy, dokładny adres oferenta)
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1. SKŁADAMY OFERTĘ NA:
Dostawę stanowiska do mycia z obiegiem zamkniętym - 1 szt. niezbędnego do utworzenia Centrum
Badawczo - Rozwojowego Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad technologią
wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych,
umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w branży
numizmatycznej i inwestycyjnej, zgodnie z poniższą specyfikacją:
Przedmiot zamówienia
(nazwa kategorii
wydatku)

Stanowisko do
mycia z obiegiem
zamkniętym - 1 szt.
Kod CPV:
42990000-2
Różne maszyny
specjalnego
zastosowania

Cena netto
(PLN)

Wymagane parametry techniczne:

Główne zastosowanie to mycie w
zamkniętym środowisku form do
formowania po obróbce, oczyszczanie
narzędzi
i
elementów
linii
galwanicznej. Przez zamknięty obieg
czynnika czyszczącego zmniejszone
jest jego zużycie i wytwarzanie
odpadów.
Specyfikacja:

Maksymalne
wymiary
stanowiska do mycia z
obiegiem zamkniętym: 1,5 m x
1,5 m x 2 m

Maksymalny
zakres
wydajności instalacji: 600
kPa / 6 barów / (87p.s.i.)

Minimalna
pojemność
zbiornika obiegowego - 50 l

Minimalna
pojemność
zbiornika
na
czysty
rozpuszczalnik- 25l

Minimalna wydajność wyciągu
360 m3/h

Możliwość
mycia
rozpuszczalnikami

Zamknięty obieg cieczy

Zamknięta komora myjąca

Możliwość
podłączenia
pistoletu do odmuchiwania
wewnątrz komory myjącej

Obudowa
z
certyfikatem
przeciwwybuchowym
typu
ATEX EX II 2G cII A lub
równoważny
Oddziaływanie

na

środowisko
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i

Podatek VAT
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Utworzenie CBR Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad opakowaniami zabezpieczającymi
produkty wykonane z metali szlachetnych"
Przedmiot zamówienia
(nazwa kategorii
wydatku)

Wymagane parametry techniczne:

klimat:
Oszczędność
zużycia
zasobów:
oszczędność
rozpuszczalników
stosowanych w procesach mycia
poprzez
zastosowanie
modułu
destylacji
rozpuszczalników
zapewniającego odzysk powyżej 90
litrów czystego rozpuszczalnika na
100 litów użytego do czyszczenia. Po
utylizacji powinna pozostać niewielka
(do 10%) ilość stałych resztek
pigmentów, tłuszczy i żywic. Kocioł
destylacyjny o odpowiedniej warstwie
izolacyjnej zapewniającej możliwie
największe
oszczędności
energii
elektrycznej poprzez zniwelowanie
strat ciepła.
Urządzenie
wykonane
ze
stali
kwasoodpornej zapewniającej jak
najdłuższy okres użytkowania.
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Cena netto
(PLN)

Podatek VAT
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Tytuł projektu: „Utworzenie CBR Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad opakowaniami zabezpieczającymi
produkty wykonane z metali szlachetnych"

2. Gwarancja ……… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy):
3. Oferujemy zużycie energii elektrycznej na poziomie …....... kWh w procesie odzysku poprzez
destylację 100 litrów rozpuszczalnika wykorzystanego podczas mycia w zamkniętym środowisku
form do formowania po obróbce, oczyszczania narzędzi i elementów linii galwanicznej.
4. Oferujemy zmniejszenie zużycia rozpuszczalników o ……………. litrów na każde 100 litrów
faktycznie zużytych rozpuszczalników podczas mycia w zamkniętym środowisku form do
formowania po obróbce, oczyszczania narzędzi i elementów linii galwanicznej
5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 18.09.2017 r.
i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem KUROWSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu KUROWSKI GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ lub osobami wykonującymi w imieniu KUROWSKI
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
7. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową.
8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego
w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia 31.01.2018 r.
9. Warunki płatności: ...........................................………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….

……………………………………
/Podpis i pieczęć oferenta/
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