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 Aktualizacja ,Warszawa, 12-02-2019 r. 

Pylon Spółka Akcyjna 

ul. Grzybowska 80/82 lokal 716 

Warszawa 00-844 

Zaktualizowane 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/02/2019 

Z dnia 04.02.2019 

 

W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka 

Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-

0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

Pylon S.A. 

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego 

DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM  

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

CPV: 38540000-2 

 

Przedmiot zamówienia: 

 Zestaw przeznaczony do precyzyjnego dozowania żywic i żelkotów do form w technologii RTM.  

Wymagane parametry: 

Lp. Opis parametru Wartość 

1 Jednostka centralna – dozownik (dyspenser) dwuskładnikowy do żywic  1 sztuka 

2 Zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej  2 sztuki 

3 Głowica jedno i dwuskładnikowa (do tzw. czystego dozowania) 1 sztuka 

4 Węże – akcesoria przyłączeniowe 1 komplet 

5 Język sterowania / oprogramowania 1 komplet 

 

Gwarancja: 

1. Wymagana gwarancja musi trwać 12 miesięcy, z możliwością wykupienia jej przedłużenia 

 

Pozostałe wymagania: 
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1. Oferowana maszyna musi bezwzględnie posiadać deklarację zgodności CE i być zgodna z 

obowiązującymi na terenie UE normami; 

 

W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia w którymkolwiek miejscu odnosi się do określonego 

wyrobu Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

Elementy wchodzące w skład zapytania ofertowego mogą być nowe lub używane. W przypadku 

wykorzystania środków trwałych używanych, Wykonawca na etapie podpisania umowy z Zamawiającym 

będzie zobowiązany do potwierdzenia, że używane środki trwałe w okresie 7 lat poprzedzających datę 

zakupu nie były współfinansowane ze środków unijnych lub z dotacji.  

 

Określenie terminu i kryteriów zamówienia: 

1. Termin realizacji zamówienia: do 10 marca 2019.  

2. Kryteria wyboru: cena – 100 %. 

Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie punktów w ramach kryterium 

cena netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, 

którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i 

przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu 

ofertowym. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, 

przy czym zasady przyznawania punktów są następujące: 

Kryterium „cena netto (PLN)”: 

 Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów. 

 Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej 

formuły arytmetycznej: 

(X/Y) x 100, gdzie: 

X = najniższa cena, 

Y = cena ocenianej oferty. 

 

Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

1. Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

niezbędnym do wykonania zamówienia.  

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie są powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub 

kapitałowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) pozostawaniu 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,  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

5. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytanieofertowe@pylonsa.pl; 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2019  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dnia 22 lutego 2019.  

5. Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego zostanie ogłoszone do dnia 22 lutego 2019. 

Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Oferent, którego 

oferta została wybrana zostanie poinformowany osobną drogą.  

6. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Tadeusz Machowski, Tel: 

+48 601 884 050 , mail: zapytanieofertowe@pylonsa.pl 

 

Sposób przygotowania ofert: 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta nie może być częściowa tj. musi dotyczyć całości zapytania ofertowego. 

3. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Oferenta.  

4. Oferta musi być wyrażona w cenie netto, w złotówkach. 

5. Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia,  zawierać 

adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP. 

6. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 

składania ofert. 
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Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia 

Z wygranym Oferentem zostanie zawarta umowa. 

Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Dostawcą jest 

dopuszczalna pod następującymi warunkami: 

 W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku: 

 Działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, 

 Gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Dostawcę jest 

niemożliwy do zrealizowania z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

 Konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń, 

 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu 

zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres: 

 Niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

 Niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, 

 Niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, 

 

Wymagane Oświadczenia 

1. Do oferty należy załączyć Oświadczenie potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia (Załącznik nr 2). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa.   

2. Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową 

Oferenta zapewniającej wykonanie zamówienia (Załącznik nr 3). Oświadczenie musi 

zawierać informacje dotyczące Oferenta w zakresie, że: 

- nie jest zagrożony upadłością, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz 

opatrzone pieczątką firmowa. 

3. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy 

Oferentem a Zamawiającym (Załącznik nr 4). Oświadczenie musi być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentacji Oferenta oraz opatrzone pieczątką firmowa. 

4. Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta. 

5. Do oferty można załączyć dodatkowy opis przedmiotu zamówienia.  

 

Zastrzeżenia 
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

wyboru określone w zapytaniu ofertowym. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania 

przyczyny na każdym jego etapie. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy 

bez podania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu 

składania ofert.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Oferty niespełniające wymogów formalnych, zawartych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,  nie 

będą rozpatrywane. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres merytoryczny lub rażąco 

niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.         

     

Załączniki: 

Załącznik 1– Formularz ofertowy. 

Załącznik 2 – Wzór oświadczenia 1. 

Załącznik 3 – Wzór oświadczenia 2. 

Załącznik 4 – Wzór oświadczenia 3. 

 

 
Zatwierdzam 

 
Mikołaj Rubeńczyk – Wiceprezes Zarządu 

Pylon Spółka Akcyjna     


