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ZAPYTANIE OFERTOWE
DoUcąv: Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystnĘszej oferty w związku z planowaną
realizacją przez ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie programu GEKON II - Generator
Koncepcj i Ekologiczrrych.
Zamałviającyz

ZM SILESIA SA ul, Konduktorska 8, 40-155 Katowice Oddziń Huta Oława w Ołąwie
ul. Sikorskiego 2, 55_200 Oława, zarejestrowany pod nr KRS 0000032784 przez Sąd Rejonowy
Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 56.000.000 zł wpłacony w całości.

PRzEDMIoT zAMó\uBNIA:

ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie w związku z planowanąrealizacją wiw projektu pt.
Opracowanie enęrgooszczędnej technologii w}twarzania kwalifikowanej bieli z cynku pierwotne,eo,

wtórnego i odpadów cynkowych, zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do pomiaru
powierzchni właściwejproszków i ciał stĄch metodą izotermy Brunauera. Emmetta i Tellera (BET)
w oparciu o absorpcję azotu o parametrach wskazanych poniźej lub rórvnorvaznych,
Wymagany zakres porniarowy urządzenia od 0, 1-100 m'lg. Oprogramor,vanie dostarczane wraz z
urządzeniem powinno w sposób przejrzysĘ przedstawiać wyniki pomiaror.ve. W.vmagane jest by

oprogramowanie umozliwiało archiwizowanie danych z mozlirvościąpóźniejszego ich odczytu.
Oprogramowanie ma mieć mozliwośó eksportowania danych do programów kalkulacl,jnych (m.in,
Excel). Wymagane są warunki świadczenia gwarancji przez okres min 2 lata. Przyjazd serwisanta w
ciągu 48 godzin od da§ zgłoszenia usterki. Wymagane jest by urządzenie mogła obsługiwać jedna
osoba. Konieczne j est przeszko lenie pracowników.

Knyrnnrł ocEl§y:
ZamawiĄący dokona wyboru najkorzystniejszej

ofeĘ w oparciu

o następujące kryteria:

\ilaga [%]

Nazwa kryteńum

t.
2.

Cena netto oferĘ
Ocena techniczna oferĘ

40
60
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Kryteria oc€ny:

l.

Kryterium nr l - cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
pg:(Cn/Cr)x40
gdzie:

Pc - liczba punktów w krl.terium nr 7 przynlanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniZsza cęna zaoferowana
Cr - cena zrozpatrywanej ofeĘ
40

waga kryĄerium

-

Maksymaln ą liczbę punktów 40 otrzy ma naj niższa oferowan a cen a.

2.

Kryterium nr ż - ocena tęchniczna rozpatrywanej oferly będzie

dokon}.wana

w oparciu

następuj ące parametry (podkryteria):

a)

Zaproponowane rozwiązania tęchniczne
zw iększaj ące efektywn

o śó

ur

ządzenia, łatwo ść o b słu g i,

(-pomiar w oparciu o analizę porównawczą(probka...gla,ą+próbka

właściwa)-3,75 pkt

-kompaktowośó-3, 75pkt

-minimalizacja gabarytow/wymiarów-3,75pkt
-przygotowanie próbki-wbudowany port odgazowania-3,75pkt)

(mar l5 pkt)

Pń: (Rn/Rr)

x15

gdzie:

Prt - ticzba punktów w kryterium rorv,liĄrąnie techniczre zaproponori/ane w danej ofercie,
Rn

- najwyżej ocenione rczwiązanie techniczne

Rr

-

ofeĘ

rozwiązanie z rozpatrywanej

l5 - waga kryterium
Szybkość(czas) analizy,

b)

(max 6 pkt)

Ps: (Sn/Sr) xó
gdzie:
Ps - liczba punktów w kĄĄerium szybkośćanalizy zaproponowana w danej ofercie,
Sn

- najkrótszy

czas analizy
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analizy w rozpatrywanej ofercie

6 -waga kryterium

c)

Dokładnośći precyzja

Pd: (Dn/Dr)

x

pomiaru

(max 15 pkt)

l5

gdzie:

Pd - liczba punktów w kryterium dokładnośći precyzja analizy zaproponowana w danej
ofercie,
Dn

-

najlepsza dokładnośó i precyzja potniartt

Dr

-

dokładnośó i precyzja pomiaru z rozpatrywanej oferty

l5 - waga kryerium

d) ZuĘcie

(max 5 pkt)

gazów technicznych,

Pz: (ZilZr) x5
gdzie:

Pz - liczba punktów w kryterium zużycia gazow technicznych zaproponowanych w danej
ofercie,
Zn

-

Zr

- zużycie gazów technicznych z

najmniejsze zużycie gazów technicznych
rozpatryw-anej oferty

5- waga krYerium

e)

I1ośćmożliwych do analizy jednorazowo próbek,

Pi:

(In/Ir)

(max 15 pkt)

xl5

gdzie:

Pi - liczba

punktów

w

kryterium ilościpróbek jednorazowo analizowanych

zaproponowane w danej ofercie,
In

- największa ilośćpróbek jednorazowo poddawanych analizie

Ir

-

15

0

ilośćpróbek poddawanych analizię z rozpatrywanej

-

ofeĄ

waga krYerium

Kosz§ serwisu pogwaranryjnego i przeglądy serwisowe

(max 4 pkt)

Pk: (KdKr) x4
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gdzie:

Pk - llczba

w

punktów

kryłerium kosztu serwisu pogwarancyjnego

i

przeglądu

serwisowego zaproponowane w danej ofercie,

Kn - najniższy kosź

Kr - kosź z rozpatrywanej ofeĘ
4-waga kryterium
Maksymalnąliczbę punktów 60 otrzyma najlepiej oceniona oferta.

Oceny dokonyrvać będzie powołany przez Zamawiającego zespół ekspertów.

oparciu o ustalone kr}teria z zachowaniem jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji,
bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę,
która uzyskanajwyższą ilośćpunktów rł, oparciu o ustalone kr}tęria i podpisze umowę z wybranym

W

oferentem.

W przypadku braku podania terminu waznościoferent jest związany złożonąofertą przez okres co
najmniej do dnia 30.04.2016 roku. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upĘwem terminu składania
ofert.

ZłożnNrc oFERTy:

OfeĘ zawierające:
l.

dane tel eadresowe Oferenta;

ż. cenę netto; harmonogram płatności,
3.

wańośćoferty (netto, PLN, w przypadku ceny podanej w walucie obcej cena zostanie
przeliczonaw złoĘch po kursie Średnim NBP z dnia przeprowadzaniaoceny oferty).

5.

termin dostawy max 3 miesiące od daty zamówienia,
pozostałe informacje pozwalające ocenić ofertę wg kryterium wskazanego w ofercie:

6.

datę ważnościofeĄ co najmniej do dnia 30.04.2016 roku;

4.

7.

oświadczenie, iz oferent:
a. jest niepowiązany oraz nie jest jednostką zależną, współzależnąlub dominującą w relacji z

Liderem (ZM SILESIA SA O/HUTA OŁAWA) lub Wykonawcą (Instytut Metali
Niezelaznych w Gliwicach), w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tj. DzU. z 2013r., poz. 330, z poźn. zm.);
b. nie jest podmiotem pozostającym z Liderem (ZM SILESIA SA O/HUTA OŁAWA),
Wykonawcą (Insty,tut Metali Niezelaznych w Gliwicach) 1ub człołlkami ich organów w
takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwościco
do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usfugi. rv szczególności pozostającym
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Narodowe

w nviązku małżeńskim,
rrr, §Lusull'.u
stosunku pokrewlenstwa
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego
drusie
stopnia
włącznie, stosunku Prą'sPosobienia, opieki łub
kurate li, także poprzęz członkostwo w

organach dostawcy towaru lub usfugi;

c.

d.

nie jest Podmiotem Powiązanym otaz nię jest podmiotem
partnerskim w stosunku do
Lidera (ZM SILESIA SA O/HUTA OŁAWA) lub
W}konu*cy (Ins§rtut Metali
Niezelaznych w Gtiwicach) w rozumieniu Rozporządzenia
Komisji (wE) Nr 651/2a14;
nie jest podmiotem powiązanym osobowo z Liderem
(ZM SILESIA SA OAIUTA
OŁAWA) lub WYkonawcą (Ins§rtut Metali Nieżelaznych
w Gliwicach) w rozumieniu art.
32ust.2ustawy zdnia 11marca 2004r.opodatkuodtowarówiusfug
(Dz.IJ.z2017r,nr
177, pz. 1a54 z późn. zm-).

Ofertę prosimy dostarczyó do siedziby Zamawiającego
drogą elektroniczrrą na adres e-mail:
sekretariatolawa@silesiasa,pl do dnia 09.02.2016
roku.

Doołrxowo INFoRMACJE
Pytania odnośnie przedmiofu zamówienia prosimy
kierować do:
Osoba do kontaktu: Paulina Tuźnik-Jasińska
E-mail

:

ptuznik@silesiasa.pl

Adres: ul. Sikorskie go 2, 55-2a0 Oława

NIiniejsze zaPYtanie ofertowe zostało umieszczone
httP://hutaolawa,PVPtlindex.html

ogólnodostępnym.

na

stronach internetorł,_vch spółki

orazw oddziale Spółki w oławie prąv ul. Sikorskiego
2, w miejscu

zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia
postępow aniabezpodania przyczyny.
ZamawiającY zastrzega sobie możliwoŚć żądania
od oferentów wyjaśnień do§czącyclr treści
złozonych oferl.

o

wYborze najkorzYstniejszej

przedmiotowej procedurze.

ofeĘ zostaną powiadomieni

wszyscy oferenci biorący udział w

[za SpółkęJ

ZM

SrLEsiA

SA

ul, Konduktoruka 8, 40-155 Katłwice
CI}DZL\Ł l{U'TA Oł.A!i|\ v, t}łir,,ł.ie
u1. Sikorskicgrl2, 55-200 Oł,A\Ąą

NlP

634-01-35_49B

:|''Z:,i)::,a):,|". ;''a.'a.: ia']:if,,
]l.ai':,: :;:<:l, ijii:..;_,
i?l],1lj1] l t ^.l]:: ii :a.: a;,.. l-..:,lr.:. ]:l:
:']{P5
l..|.,l.,.l:a,l§{] 9 :l] .a' {.j.,.,.lL
..i,,J5]]:
:a ]: ]ra];il.
i5na.],,1_;
j).:r:. r,i eir 'llj,3l:.rs].i.,,)1ri efrl.:]ł l.,,-.],a.. !1si:5.1 i,]i
.,]l j.
'-:l]ili::.,,;|1|
i.,,ij:a,,,ru..
i-'i';-':
l^ :l] :,l-,.i ji_i.

i,i

rł: P1O L]l: r[ łl:]:,l S Ą

a:jl":]iIjii

aca. a.ił.],§]:t!l]]
\.a']].^,i]\L]:

i: 'L].i, 1(l", l]:i]a,:,Ja: !.,]i
.,],

5._lil:

].1

pcJ

I ir

l.E,.:l,

iirii: l]l]01l0;]i3]
!ei:;.J, FP,j, Jlt||ll a.llł|!: i- !.y':.:.l].:1 ;: i.li.]..tlaa.t,:
\ji]i !i'li:: j.. Gc!Diaj:l ::, Il:.
]a: j. ja.-l: . -ri,,.,,,- j] i.5i Jak..l-, i,!11: ; ::]ali
i1,]

__
!i. |.i. .]:.l]i; ::::,,],:i łla]:] :.. ..i
1: :- ."i:a ]:]!i'|],,.ll
i]._..._._l_,i1, l ..]\-]

7--{,ń

l

z5

_s

ffi:ffi

Kapłtal zaktadolły 58,0fi0,0*0 Zł
iwdac§l}y w csłOści)
NlP: §34-§ł3-54-98

ĘEGBfl:3731s5931
l,-,,;,,,: a: a:i:

