Baza konkurencyjności - Dostawa maszyny leśnej - żelaznego konia - dla uczniów Ze... Page 1 of 8

Menu
Strona główna > Ogłoszenia
> Dostawa maszyny leśnej - żelaznego konia - dla uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu

Dostawa maszyny leśnej - żelaznego
konia - dla uczniów Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu
22.03.2017

Informacje o ogłoszeniu
Opis przedmiotu zamówienia
Ocena oferty
Zamawiający (beneficjent)

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 03-04-2017

Nazwa zamawiającego
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Numer ogłoszenia
1026457

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026457

22.03.2017

Baza konkurencyjności - Dostawa maszyny leśnej - żelaznego konia - dla uczniów Ze... Page 2 of 8

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 03 kwietnia
2017 r. do godz. 12.00 w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu w sekretariacie szkoły.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty (o złożeniu
oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
3. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu
Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek
„Oferta na dostawę maszyny – żelaznego konia”.
Nie otwierać przed dniem 03.04.2017 r. do godz. 12.30".
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać dane oraz adres oferenta.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 kwietnia 2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie
Zamawiającego, pod adresem: Rogoziniec 115/2, 66-210 Zbąszynek.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Antoni Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie
ogłoszenia
68 341 02 41

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu gąsienicowego o nazwie „żelazny
koń” – maszyny do pracy w lesie przy zrywce drewna.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: świebodziński Miejscowość: Rogoziniec

Opis przedmiotu zamówienia
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Cel zamówienia
Na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, w ramach
planowanego do realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020 w ramach: Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego
-projekty realizowane poza formułą ZIT.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu gąsienicowego o nazwie „żelazny
koń” – maszyny do pracy w lesie przy zrywce drewna.
Wymiary maksymalne (umożliwiające przewożenie maszyny):
Długość - max. 240 cm
Szerokość - max. 125 cm
Masa – do 1000 kg
Silnik o mocy min. 18 KM
Paliwo – benzyna Pb 95
OSIĄGI
Możliwość wjazdu na wzniesienia do 25 o
Możliwość pracy na zboczach o nachyleniu do 45 o
Siła uciągu ciężaru - min. 800 kg (ok. 1 m3 drewna)
WYPOSAŻENIE:
płyta oporowa, wysięgnik, wciągarka hydrauliczna z linką o długości min. 20 m i
grubości min. 8 mm, pilot do sterowania maszyną, światła robocze, gaśnica, apteczka.
2. Oferowane urządzenie musi być kompletne, tzn. gotowe do użytku bez
dodatkowego wyposażenia oraz fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone,
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku.
3. Zamawiający wymaga, by oferowana maszyna spełniała wymogi określone
obowiązującym prawem, została dopuszczona do obrotu handlowego i posiadała
wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski m.in. deklaracje zgodności CE.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z niezbędną dokumentacją w języku
polskim, tj.: kartą charakterystyki, instrukcją obsługi użytkownika, instrukcją
podstawowej obsługi serwisowej, instrukcją bezpieczeństwa użytkownika,
wskazaniami co do warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną i
tzw. paszportem technicznym (zawierającym m.in. informacje dotyczące nazwy, typu,
numeru fabrycznego, producenta, roku produkcji, daty rozpoczęcia eksploatacji
danego sprzętu oraz miejsca na wpisy dotyczące wykonywanych przeglądów
okresowych, napraw i remontów).
5. Na terenie kraju winien być autoryzowany serwis urządzenia.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla kadry instruktorów na następujących
warunkach:
a) szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi i konserwacji urządzenia po odbiorze
przedmiotu zamówienia– przez co najmniej 8 godzin dla 8 instruktorów Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu w terminie jak dla dostawy. Ze szkolenia Wykonawca sporządzi
protokół, na którym osoby szkolone potwierdzą podpisem odbycie szkolenia;
b) wszelkie koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca.
7. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia (w szczególności koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu
maszyny).
8. Gwarancja: minimalna gwarancja na urządzenie - 12 miesięcy, liczona od dnia
podpisania przez strony umowy protokołu odbioru. Udzielona gwarancja obejmuje
wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia, w
szczególności koszty dojazdu, robocizny, transportu konia żelaznego, fabrycznie
nowych części i materiałów dopuszczonych przez producenta.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego sprzętu oraz zgodność z
wymaganiami technicznymi i jakościowymi stawianymi dla przedmiotu zamówienia.
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Kod CPV
16600000-1

Nazwa kodu CPV
Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagany termin wykonania dostawy – do dnia 31.05.2017 r.

Załączniki
Załącznik 4 - wykaz dostaw
Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy
Załącznik 2 - projekt umowy
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
mających wpływ na realizację umowy;
zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
zmiany terminu płatności;
zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod
warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie
nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić
z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy
wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania
ofertowego i złożonej oferty;
zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie
strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia
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Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert. Ww.
dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z
oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem
oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy
każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia
za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę;
c) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Oświadczenie o
którym mowa powyżej należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ
równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać
podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę;
d) Wykaz zrealizowanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy zostały wykonane należycie - Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę maszyny – konia
żelaznego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto;
e) Dowody, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których
mowa powyżej są referencje/ poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
f) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Wykonawca winien dołączyć: materiały zawierające
szczegółową charakterystykę oraz zdjęcia oferowanego sprzętu (opisy, foldery,
katalogi w języku polskim itp.); materiały te winny zawierać nazwę przedmiotu
zamówienia, nazwę producenta, typ oraz model wyrobu a także opis parametrów
technicznych pozwalający na weryfikację zgodności oferowanego sprzętu z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego;
g) W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez
pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
składającego ofertę nie wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle
obowiązujących przepisów.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w każdym zakresie przedmiotu
zamówienia, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena - 80%
Okres gwarancji - 20%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że
1% = 1 punkt.
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Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B , gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena
badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 80 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80
punktów.
Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres:
12 miesięcy - 0 pkt
powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 5 pkt
powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 10 pkt
powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 15 pkt
powyżej 30 miesięcy – 20 pkt
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone urządzenia przez okres
krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań
postawionych niniejszym Zapytaniem i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium
wynosi: 20 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny
ofert Kryterium A - Cena i Kryterium B – Okres gwarancji zostaną zsumowane i na tej
podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może
uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę
w Kryterium A i B). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub 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:
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 drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym
postępowaniu.
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Zamawiający (beneficjent)
Nazwa
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Adres
66-210 Rogoziniec
lubuskie , świebodziński

Numer telefonu
683840241

NIP
9271930520

Tytuł projektu
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W
ROGOZIŃCU

Numer projektu
RPLB.08.04.01-08-0011/16-00
Liczba wyświetleń: 4

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
tel.: 22 273 70 00
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@mr.gov.pl
tel.: 22 693 54 27
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