Q-TEQ Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
Warszawa, 12-05-17
Zapytanie Ofertowe nr 25

Dot. Projektu „Wprowadzenie na rynek multimaszyny wielożyłowej oraz nowoczesnych lin tnących do
cięcia kamieni naturalnych”, wniosek nr POIR. 03.02.01-18-0044/15.

W imieniu Zarządu Q-TEQ Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na „Narzędzie prasy
wolumetryczne” zgodnie z poniższymi warunkami:

1) Specifikacja techniczna:

Wymogi techniczne są opisane w załączniku nr 2 do Zapytanie Ofertowe nr 25.
2) Przewidywany termin realizacji robót/usług/ dostawy urządzeń:

Przewidywany termin dostawy: Dostawa w jak najkrótszym czasie, chyba, że informacje
zawarte w przedmiocie zamówienia określają inny termin.
3) Termin składania ofert:

Oferty powinna być złożona między 12-05-17 i 27-05-17.
Spodziewana data złożenia zamówienia wyniesie maksymalna 14 dni po zakończeniu
procedury przetargowej.
4) Kryteria oceny ofert:

a) Cena netto (EUR/PLN) - 50 pkt.
b) Czas dostawy (w tygodniach) - 40 pkt.
c) Gwarancja (w m-cach) - 10 pkt.
d) - 0 pkt.
Punktacja w kategorii „cena”, „czas dostawy” i „kryteria techniczne” zostanie obliczona wg
następującego wzoru:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑘𝑡. =

𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛

Punktacja w kategorii „gwarancja”
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑘𝑡. =

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛
𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
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W przypadku gdy Zamawiający zamierza rozpisać dostawę przedmiotu zamówienia na 2 etapy, za
termin dostawy będący podstawą obliczenia liczby punktów uznaje się termin dostawy 1 etapu
dostawy. Za drugi etap dostawy uznaje się koniec 2017r.

5) Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu NBP sprzedaży

danej waluty z dnia sporządzenia protokołu wyboru.

6) Ogłoszenie wyniku: do 5 dni roboczych po sporządzeniu protokołu wyboru, na stronie

internetowej Zamawiającego

7) Miejsce wykonania usług/ dostawy:

Jasionka 954, hala IT2 , 36-002 Jasionka. Mozemy poporosić o zmianę adresu dostawy, z
zależności od gotowości przyjęcia towaru w nowym budynku: Zaczernie 1/28, 36-062
Zaczernie.
8) Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać:
 elektronicznie – za pośrednictwem poczta e-mail: projekt321@Q-teq.eu
lub


osobiście w siedzibie zamawiającego, przy Jasionka 954, hala IT2 , 36-002 Jasionka,w
dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 08:00 do16:00.

9) Oczekiwany zakres oferty:

a) Formularz ofertowy zawierający:








Nazwę oferenta;
Dane rejestrowe lub dokumenty potwierdzające rejestrację firmy (CEIDG/KRS),
osoba fizyczna ( dowód osobisty);
Adres oferenta;
Cenę netto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;
Informacje potrzebne do oceny oferty (kryteria).
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji;

b) Dodatkowe informacje:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych oraz częściowych. Zainteresowane
podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań
technicznych pod nr +39 338 918 39 96 oraz w siedzibie zamawiającego od poniedziałku do piątku w
godzinach od 08:00 do 16:00.
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Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie odrzucona w procesie wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie
przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego
z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich
ewentualnych przysługujących im roszczeń.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed
upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail,),
jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego.
Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany
treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w
ofercie.
2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z informacją
o wynikach postępowania.

W imieniu Zamawiającego:

Michele Bidese, Tel +39 338 918 39 96, email: micbidese@gmail.com

Załączniki:
1. Formularz ofertowy nr 25;
2. Specifikacja techniczna;
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Q-TEQ Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
Warsaw, 12-05-17
Request for Proposal nr 25

In reference to project “Launching of multi-stranded machines and modern cutting line to cut natural
stone” application nr POIR.03.02.01-18-0044/15.
In the name of the board of Q-TEQ Sp. z o.o. we invite you to file your offer for “Volumetric press
tools” according to the below mentioned conditions:

1) Technical specifications:
The technical requirements are being described in attachment nr 2 to the Request for
Proposal nr 25.

2) Expected date of the execution of works/ services/ supplies:
Expected date of delivery: Delivery as soon as possible, unless different stated in
technical description.

3) Term of filing the offer:
The offer should be filed between 12-05-17 and 27-05-17.
The expected date of placing the order will be max 14 days after ending of the tender
procedure.
4) Criteria for evaluating the offers:
a) Net price (EUR/PLN) - 50 points.
b) Delivery time (in weeks) - 40 points.
c) Guarantee (in months) - 10 points.
d) - 0 points.

Points in the categories „price”, „delivery time” and “technical criteria” are being calculated as
following:
𝑂𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 =

𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦
𝑥 𝑛𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦
𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑛

Points in the category “guarantee” are being calculated as following:
𝑂𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 =

𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑛
𝑥 𝑛𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦
𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦
4/6

In case the request for proposal mentions that the delivery will be split up into two parts, points for
delivery time will be given only for the first part of the delivery. The second part of the delivery is
thus at the end of 2017 when the production hall will be ready.

5) Offers issued in foreign currency are calculated at the exchange rate of NBP (National
Bank of Poland) at the day of preparing the protocol of the choice.
6) Announcement of results: until 5 days after preparing the protocol of the choice, on the
internet site of the Ordering Party.
7) Place of executing the service/ delivery:
Jasionka 954, hala IT2 , 36-002 Jasionka. It can be requested that the address for delivery will
be changed, depending on the readiness of accepting goods in the new building: Zaczernie
1/28, 36-062 Zaczernie.

8) Place of filing the offer:
Offer should be filed:


Electronically – to email account: projekt321@Q-teq.eu

OR


Personally at the seat of the Ordering Party, at Jasionka 954, hala IT2 , 36-002
Jasionka, during the working days (Monday till Friday) from 8:00 am till 4:00 pm.

9) Expected scope of the offer:
a) The Inquiry form contains:
- Name of the offeree;
- Registry data or documents confirming the company registration (CEIDG/KRS),
private person (ID card);
- Net price containing all costs connected to the realization of the order;
- Information needed to assess the offer (Criteria);
- Statement about lack of personal and capital relations;
- Signature of the person authorized to represent the
Company;

b) Additional information:

The Ordering Party does not foresee variants or partial offers. Interested parties may obtain all
necessary information on the selection procedures and the technical requirements at the nr +39 338
918 39 96 and in the premises of the Ordering Party from Monday to Friday from 8:00 am till 4:00 pm.
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The Ordering Party informs that entities associated with him financially and personally will be excluded
from the proceedings, and the offer will automatically be rejected from the selection procedure of the
contractor.
The Ordering Party reserves the right to terminate the procedure without selecting a tender or cancel
the proceedings without giving any reasons. In this case the Bidders shall have no claims against the
Ordering Party for availing himself of any of the above mentioned rights. In this respect the Contractor
shall waive all possible claims.
Submission of an offer in this procedure means acceptance of the above mentioned rules.

Other information:
1. The Ordering Party reserves the right to change or supplement the Request for Proposal before the
deadline for the submission of tenders. Information about a change or addition to the content of the
Request for Proposal will be sent immediately in writing (e-mail) and will be published on the website
of the Ordering Party.
If changes or additions to the content of the Request of Proposal will require changes in content bids,
the Ordering Party will extend the deadline for submitting the bids for the time needed to make the
changes in the offer.
2. The Ordering Party will conclude a contract with the Contractor, whose offers will be considered the
best bid and who meets the requirements specified in the Request for Proposal.
The Ordering Party will inform the Contractor about the date of the conclusion of the agreement
together with the information about the outcome of the proceedings.
On behalf of the Ordering Party:
Michele Bidese, Tel +39 338 918 39 96, email: micbidese@gmail.com

Attachments:
1. Inquiry form nr 25;
2. Technical Specifications;
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Attachment 1: Inquiry form/Załącznik 1: Formularz ofertowy
Ordering Party data/ Dany Zamawiacącego:
Q-TEQ Sp. z o.o.
Ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

projekt321@Q-teq.eu

Tender 25 Volumetric press tools
Tender 25 Narzędzie prasy wolumetryczne
Company name and tax number:

Nazwa firmy oraz nr NIP:
Address, telephone and e-mail:
Dane adresowe:
siedziba, telefon, email:
Net price (EUR/PLN)
Cena netto (EUR/PLN)
Delivery time (in weeks)
Czas dostawy (w tygodniach)
Guarantee (in months)
Gwarancja (w m-cach)

Termin ważności oferty (w dniach)

60 dni/ 60 days

Validity of the offer (in days)
I hereby declare that we meet the required technical specifications stated in tender documentation. For
further information please see Attachment nr 2 to the inquiry (Technical Specifications)
Oświadczam, iż spełniamy wymagane specyfikacje techniczne określone w dokumentacji przetargowej.
Pozostałe informacje znajdują się w Załączniku nr 2 do zapytanie ofertowe (Specyfikacja techniczna).
Date and signature of the person
authorized to represent / issue of the
tender + company stamp
Data i podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji /wystawienia oferty +
pieczęć firmowa

Attachment 1: Inquiry form/Załącznik 1: Formularz ofertowy
Declaration 1
I hereby declare that I have read the terms of participation in these tender
proceedings concerning the procurement titled “Volumetric press tools”,
for the Q-teq factory announced by the Company Q-TEQ Sp. z o.o., seated
at 00-544 Warszawa ul. Wilcza 31/1A and I accept their content.
I declare that our company:


is authorized to conduct the business or activities specified above, in

Oświadczenie 1
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami udziału w postępowaniu
przetargowym na zamówienie pn. „Narzędzie prasy wolumetryczne”, na
terenie Zakładu Q-Teq Sp. z o.o., ogłoszonym przez Q-TEQ Polska spółka
z o.o. , 00-544 Warszawa ul. Wilcza 31/1A oraz akceptuję ich treść.
Oświadczam, iż nasz firma:


czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

case such an authorization is imposed;


possesses the necessary knowledge and experience as well as the

uprawnień;


technical potential and also employs persons capable of executing
is in an economic and financial situation which enables it to execute
the Procurement;


is not subject to exclusion from the Proceedings, sec. 4 pt. 3 of the
Rules for awarding procurements, of deliveries and services for
projects executed under the Intelligent Growth Operating Program
of Q-TEQ Sp z o.o. dated 01.10.2016.

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania

the Procurement;


posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

Zamówienia;


znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia;



nie podlega wykluczeniu z Postępowania, par.4 punkt 3 Regulaminu
udzielania zamówień na dostawy i usługi dla projektów
realizowanych w ramach Programu Intelligentny Rozwój z Q-TEQ
Sp. z o.o. z 01.10.2016.

..............................................................................
(name and surname of authorised representative)
(legible signature and company stamp)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji)
(czytelny podpis oraz pieczęć firmowa)

Attachment 1: Inquiry form/Załącznik 1: Formularz ofertowy
Statement 2
We hereby declare that between our company and Q-TEQ Sp. z o.o.

Oświadczenie 2
Niniejszym oświadczamy, że między naszą firmą a Q-TEQ Sp. z o.o. nie

there are no personal or capital relationships, such as:


participation in the company as a partner of private partnership

zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na:


or partnership;

Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;



possession of shares or at least 5% of stocks;



Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;



acting as a member of a supervisory or management body,



Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,

proxy, representative;


being in such a legal or factual relationship which may raise

prokurenta, pełnomocnika;


Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który

justified doubts as to impartiality in the selection of contractors,

może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w

in particular, marriage, blood relationship or affinity in direct

wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku

line, kinship or collateral relationship to the second degree or in

małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

relation of adoption, guardianship or custody.

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

.............................................................................
(name and surname of authorised representative)
(legible signature and company stamp)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji)
(czytelny podpis oraz pieczęć firmowa)

