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Zapytanie ofertowe
dotyczące

Komory bezechowej radarowej z wyposażeniem
Zapytanie ofertowe numer: 001/MG/0714
Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach i na potrzeby projektu:
Opracowanie koncepcji I wdrożenie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
/Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-30-108/09-00,
UDA-POIG.04.01.00.00-30-108/09-00/
realizowanego w ramach:
Działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania I rozwój nowoczesnych technologii oraz
Działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Nazwa Zamawiającego:
Miranda Sp. z o. o.
Adres Zamawiającego:
ul. Jedwabnicza 1
62-700 Turek
Polska
Osoba do kontaktu:
Marcin Gwizd
Telefon:
Email:
Data złożenia oferty:
I.
1.0

+48 72 555 0303
mgwizd@miranda.pl

14-08-2014
Wprowadzenie

Cel

Miranda Sp. z o. o. (zwana dalej „Zamawiającym") zamierza nabyć komorę bezechową
radarową z wyposażeniem, do jej placówki przy ul. Jedwabniczej 1, 62-700 Turek, Polska.
Przedmiotem zapytania jest instalacja, testowanie oraz odbiór sprzętu opisanego szczegółowo
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w załączonych specyfikacjach oraz tabelach. Ceny podawane przez Oferenta powinny
obejmować kompletny sprzęt opisany w załączonych specyfikacjach i tabelach. Oferent jest
odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich środków, w tym również robocizny, niezbędnych
do zainstalowania sprzętu, jego przetestowania, aż do momentu przekazania go do odbioru
przez Zamawiającego.

1.1

Harmonogram postępowania

Poniżej przedstawiono harmonogram postępowania ofertowego. Harmonogram może ulec
zmianie w zależności od otrzymanych odpowiedzi. Ostateczny harmonogram zostanie ustalony
z Oferentem po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Działanie

Data

1. Publikacja zapytania ofertowego

11-07-2014

2. Pytania i odpowiedzi

08-08-2014

3. Wpływ ofert od Oferentów

14-08-2014

4. Ocena ofert

22-08-2014

5. Podpisanie umowy

01-09-2014

6. Zakończenie instalacji

07-11-2014

7. Testowanie

10-11-2014

8. Przegląd wyników testów

11-11-2014

9. Protokół odbioru

12-11-2014

II. Warunki zapytania ofertowego
2.0

Złożenie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach osobiście lub za pośrednictwem kuriera w
siedzibie Spółki, tj. ul. Jedwabnicza 1, 62-700 Turek do dnia 14-08-2014 do godziny 12:00.
Oferty należy dostarczyć w 3 egzemplarzach. Oferty zostaną otwarte o godzinie 12:00 w dniu
22-08-2014. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania Ofert złożonych po
terminie. O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Spółki.
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2.1

Koszty związane z przygotowaniem oferty

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione przez Oferentów
w związku z przygotowaniem ofert lub prowadzeniem negocjacji związanych z udzieleniem
zamówienia.
2.2

Uzupełnienia, zmiany w ofercie
2.2.1 Poprawki i /lub zmiany
Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zapytania ofertowego będą dokonywane w formie
załącznika do pierwotnej wersji zapytania. Uzupełnienia lub zmiany w zapytaniu
ofertowym dokonane w inny sposób będą nieważne. Wszelkie uzupełnienia dokonane
przez Zamawiającego, zostaną zamieszczone na jego stronie internetowej. Uzupełnienia/
zmiany do zapytania ofertowego zostaną udostępnione tak szybko, jak to możliwe.
Oferent powinien upewnić się, że posiada wszystkie udostępnione zmiany i uzupełnienia.
2.2.2 Uzupełnienia
Oferent przed złożeniem oferty powinien skontaktować się z Zamawiającym w celu
ustalenia, czy były dokonywane jakiekolwiek uzupełnienia, zmiany w zapytaniu
ofertowym , oraz w celu ich uzyskania. Oferent powinien zastosować się do wszystkich
uzupełnień i zmian wprowadzonych do zapytania ofertowego i przekazać kompletną
ofertę.

2.3

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć pisemnie lub drogą
elektroniczną przed wyznaczonym terminem. Pytania muszą zostać dostarczone do
Zamawiającego nie później niż 14-07-2014 do godziny 12:00. Odpowiedzi na wszystkie
pytania złożone w wyznaczonym terminie, zostaną przekazane na piśmie oraz opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający ma prawo nie udzielenia odpowiedzi na
pytania przesłane po wyznaczonym terminie.
2.4

Okres obowiązywania oferty

Ceny podane w ofertach powinny obowiązywać przez okres co najmniej dziewięćdziesięciu (90)
dni roboczych od daty sporządzenia oferty.
2.5

Kompletność ofert

Pominięcie w ofercie jakiegokolwiek punktu opisanego w zapytaniu ofertowym nie może być
rozumiane jako uwolnienie się Oferenta od jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obowiązku
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spełnienia warunku pełnej i satysfakcjonującej dostawy, wsparcia oraz obsługi wszystkich
urządzeń lub usług.
2.6

Gwarancja

Materiały i prace, będące przedmiotem niniejszego zapytania, powinny być w pełni
zagwarantowane przez Oferenta. Usterki, które mogą wystąpić w wyniku wad materiałowych lub
wad wykonania w okresie po instalacji i akceptacji przez Zamawiającego zostaną usunięte przez
Oferenta bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek
niezgodności lub nieprawidłowości w działaniu sprzętu w okresie gwarancyjnym, Oferent
zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek, wykonania modyfikacji lub niezbędnych
uzupełnień bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Okres gwarancji na
poszczególne
części
sprzętu,
o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym nie jest jedynym środkiem zaradczym.
Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dodatkowego zakresu gwarancji oraz wszystkich
innych środków gwarantowanych prawem. Udzielona przez Oferenta gwarancja rozpocznie się
po podpisaniu protokołu odbioru lub całkowitej zapłacie za wykonane prace.
Jeżeli Oferent nabywa sprzęt lub materiały w ramach umowy podpisanej z Zamawiającym,
Oferent powinien uzyskać gwarancję dla tych sprzętów i materiałów w obszarze wad
materiałowych i wykonawczych w zakresie, w jakim gwarancje te są racjonalnie osiągalne.
Oferent powinien zagwarantować Zamawiającemu wszelkie dodatkowe gwarancje oferowane
przez producentów, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Gwarancja ta nie
będzie pokrywać wartości sprzętu, który został uszkodzony lub stał się niesprawny z powodu
zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, aktów wandalizmu lub sabotażu ze strony
Zamawiającego lub osoby inne niż pracownicy lub agenci Oferenta. Zobowiązanie Oferenta w
ramach jego gwarancji jest ograniczona do kosztu naprawy elementów objętych gwarancją lub
ich wymiany, według uznania Oferenta. Ubezpieczenie chroniące przed szkodami lub stratami
sprzętu leży po stronie Oferenta, aż do momentu podpisania protokołu odbioru.
2.7

Kontrola, odbiór prawo własności

Kontrola i odbiór odbędą się w miejscu przeznaczenia po zakończeniu instalacji sprzętu, chyba
że postanowiono inaczej. Do momentu odbioru sprzętu, jest on własnością Oferenta. Do tego
czasu, ryzyko utraty lub uszkodzenia jego elementów leży po stronie Oferenta, chyba że utrata
lub uszkodzenie wynika z zaniedbania Zamawiającego. Jeśli materiały lub usługi dostarczane do
Zamawiającego zostaną uznane za wadliwe lub niezgodne ze specyfikacjami, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego zawiadomienia
do Oferenta i zwrotu produktów na koszt Oferenta, na podstawie warunków zamówienia.
Zamawiający w każdym momencie ma prawo wglądu do trwających prac związanych z instalacją
sprzętu, a Oferent musi zapewnić odpowiednie zaplecze dla takiego dostępu i do kontroli.
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Oferent nie może zamknąć żadnego etapu prac przez zakończeniem kontroli przez
Zamawiającego. Oferent ma obowiązek udostępnić wyniki dotychczasowych prac w celu
przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego bez obciążania go dodatkowymi kosztami. Po
skontrolowaniu prac przez Zamawiającego, Oferent ma obowiązek kontynuować prace zgodnie
ze specyfikacją zawartą w niniejszym dokumencie.
Oferent poinformuje Zamawiającego na piśmie, gdy prace będą gotowe do kontroli.
Zamawiający przeprowadzi kontrolę prac, po otrzymaniu powiadomienia od Oferenta tak
szybko, jak to możliwe.
2.8

Oferowana cena

Oferowana cena powinna obejmować dostawę wszystkich niezbędnych materiałów,
wyposażenia, konserwację, materiały szkoleniowe, narzędzia oraz prace świadczenie przez
pracowników i usługi niezbędne do prawidłowego zakończenia prac, z wyjątkiem przypadków
wyraźnie oznaczonych inaczej w Umowie. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za
żadne dodatkowe koszty nieprzewidziane w niniejszym dokumencie. Dodatkowe wyceny
materiałów i czasu pracy pracowników będą nie do przyjęcia. Cena zaproponowana przez
Oferenta powinna obejmować podatek VAT, a także wszystkie inne podatki obciążające
oferowany sprzęt.

W przypadku rozbieżności w obliczeniach ceny w Ofercie, pod uwagę będzie brany najniższy
zaoferowany łączny koszt danego urządzenia.

2.9

Stabilność cen

Ceny i rabaty są ustalane w momencie zatwierdzenia Umowy przez Zamawiającego
i Oferenta. W przypadku zmiany cen, urządzenia zastępcze powinny być dostarczone po niższej
cenie niż cena z umowy lub po aktualnej cenie rynkowej. Niedopuszczalne jest podwyższanie
cen za sprzęt zaproponowany w ofercie.
2.10

Zmiany w ilości i konfiguracji

Wymagania co do wyposażania oraz zamawianych ilości są podane według najlepszej aktualnej
wiedzy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań ilościowych
i konfiguracyjnych. Oferent zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu nowo-określoną ilość
elementów w cenie jednostkowej, jak stwierdzono w zapytaniu ofertowym, niezależnie od zmian
ilościowych.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

2.11

Główny oferent

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Oferentów, jeden z nich jest określany jako
Główny Oferent. Główny Oferent jest odpowiedzialny za administrowanie projektem oraz
pośredniczy w kontaktach z Zamawiającym i umożliwia mu koordynację i monitorowanie
zgodności prac z założonym planem i harmonogramami. Ponadto do zadań Głównego Oferenta
należy: kontrola utrzymania budżetu projektu na odpowiednim poziomie, zarządzanie
zmianami, przewodniczenie spotkaniom Oferentów lub spotkaniom z Zamawiającym oraz
nadzór nad przygotowaniem raportów i prezentacji. Główny Oferent przygotowuje również i
przedstawia skonsolidowany rachunek za wykonane prace. Zamawiający powinien wykonać
tylko jedną (1) płatność dla każdej faktury zbiorczej. Główny Oferent ponosi odpowiedzialność
za prace związane z instalacją i wdrożeniem wszystkich elementów wymienionych w kontrakcie.
2.12

Patenty i licencje

Oferent, bez żadnego wyjątku, powinien zabezpieczać i chronić Zamawiającego i jego
pracowników przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, w tym przed ponoszeniem kosztów
związanych
z
wszelkimi
znakami
towarowymi,
prawami
autorskimi,
opatentowanymi,
lub
nieopatentowanymi wynalazkami, procesami lub artykułami wytwarzanymi lub używanymi
podczas wykonania zamówienia, włączając w to ich użytkowanie przez Zamawiającego. Jeżeli
Oferent lub podwykonawca wykorzystuje jakikolwiek wzór zastrzeżony, urządzenia lub materiały
objęte patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi, uznaje się, beż żadnych
wyjątków, że ceny podane w Ofercie uwzględniają wszelkie honoraria i koszty wynikające z
korzystania z tych projektów, urządzeń lub materiałów.
2.13

Odszkodowanie

Oferent powinien zabezpieczać i chronić Zamawiającego, jego agentów i pracowników przed
uszkodzeniem ciała lub inną szkodą poniesioną przez osobę lub osoby, w trakcie lub z powodu
realizacji wszelkich czynności związanych z Zamówieniem będącym przedmiotem Zapytania
Ofertowego; lub wskutek jakiegokolwiek zaniedbania Oferenta, jego podwykonawców,
agentów, urzędników lub pracowników (wykluczając zaniedbanie ze strony Zamawiającego, jego
przedstawicieli lub pracowników); lub wskutek użycia jakichkolwiek niewłaściwych materiałów.
Oferent zobowiązuje się ponadto zabezpieczać i chronić Zamawiającego, jego przedstawicieli
lub pracowników, przed jakimikolwiek roszczeniami lub odpowiedzialnością wynikającą z
naruszenia przez Oferenta, jego przedstawicieli, współpracowników lub pracowników
jakichkolwiek federalnych, stanowych, powiatowych, miejskich, lub innych obowiązujących
przepisów prawa, regulaminów, rozporządzeń i regulacji.
Zabezpieczenie o którym mowa powyżej, zobowiązuje Oferenta do uwolnienia Zamawiającego
od wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności i wszelkich działań które mogą być
wystosowane przeciwko Zamawiającemu, a mogącymi wynikać z operacji i działań
wykonywanych w ramach niniejszej umowy, niezależnie od tego czy prace będą wykonywane
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przez Oferenta, podwykonawcę, lub przez osoby bezpośrednio lub pośrednio zatrudnione przez
któregokolwiek
z nich.
Udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania Oferentowi, zobowiązuje
go do przestrzegania powyższych zapisów.
2.14

Nieterminowe zakończenie prac lub likwidacji szkód

Faktyczne szkody wyrządzone opóźnieniem w zakończenia projektu są trudne do oszacowania,
dlatego ustala się, że Oferent, który zostanie wyłoniony w ramach postępowania, zobowiązuje
się płacić Zamawiającemu określoną stałą kwotę odszkodowania za każdy kalendarzowy dzień
wykraczający poza ustalony termin odbioru prac. Kwotę tę ustala się na tysiąc euro
(1.000 EUR )/ dzień.
2.15

2.16

W ocenie ofert, znaczenie będą miały następujące kryteria:
1.

Zgodność z dokumentów przetargowych

2.

Kompletność oferty

3.

Terminy dostawy i instalacji sprzętu

4.

Warunki gwarancji

5.

Cena

Prawo do odrzucenia ofert

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszystkich ofert. Składane oferty powinny
zawierać najkorzystniejsze warunki, jakie Oferent jest w stanie przedstawić.
2.17

Warunki szczególne

Obiekt, w którym będą odbywać się prace, jest obiektem administracyjnym, w którym
świadczone są usługi na rzecz klientów Zamawiającego. Działania prowadzone w budynkach są
niezbędne do obsługi klientów, dlatego prace wykonywane przez Oferenta nie mogą zakłócać
działań prowadzonych w tych budynkach.
Oferent będzie zobowiązany do spełnienia warunków wymienionych powyżej, a także do
współpracy z pracownikami Zamawiającego w celu zminimalizowania zakłóceń w normalnej
działalności Zamawiającego.
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2.18

Unieważnienie umowy

W przypadku niedotrzymania przez Oferenta zapisów zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym, Zamawiający może zawiadomić Oferenta w formie pisemnej o stwierdzonych
brakach. W przypadku gdy braki nie zostaną usunięte w ciągu pięciu (5) dni roboczych, Oferent
zostanie zawiadomiony o niezwłocznym unieważnieniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do natychmiastowego rozwiązania jakiejkolwiek umowy wynikającej z niniejszego
zapytania ofertowego w przypadku braku naprawienia niedociągnięć.

2.19 Wyniki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami i nie
publikowania wyników zapytania ofertowego.
2.20

Reklama

Oferent zobowiązuje się nie korzystać z wyników niniejszego zapytania ofertowego w ramach
jakiejkolwiek reklamy komercyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3.0

Informacje ogólne

Zamawiający informuje, że każdy z potencjalnych Oferentów, na własną
odpowiedzialność powinien na bieżąco monitorować stronę internetową
Zamawiającego, na której umieszczone zostało zapytanie ofertowe (www.miranda.pl), w
celu uzyskania wszelkich dostępnych informacji, wyjaśnień, dokumentacji, pytań i
odpowiedzi oraz wszelkich innych informacji związanych z przygotowaniem Oferty.
Zamawiający jest odpowiedzialny jedynie za poprawność i rzetelność dokumentacji
publikowanej na jego stronie internetowej.

