Zapytanie ofertowe nr 1/10/2018 z dnia 05.10.2018
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2018
Nazwa Zamawiającego
Centrum Badawczo – Produkcyjne ALCOR Sp. z o.o.
ul. Kępska 12, 45-130 Opole
NIP: 754-033-78-82,
REGON: 530508975,
KRS: 0000012399,

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta może być przekazana na jeden z poniższych sposobów:
1) Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: szar@alcor.pl lub
ogloszenia@alcor.pl
2) Pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres Zamawiającego: C.B.P „Alcor” Sp. z
o.o. ul. Kępska 12, 45-130 Opole
3. Akceptacja ofert z płatnością w walucie obcej.
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mateusz Szar, e-mail: szar@alcor.pl
Zapytanie ofertowe zlecone w ramach projektu “Opracowanie technologii produkcji
jonowych farb higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli
zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z
dnia 2015.10.26

Opis przedmiotu zamówienia
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb niezbędnych do testów w ramach
projektu “Opracowanie technologii produkcji jonowych farb higienicznych GALVI z
mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych wewnątrz budowli”
zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26
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Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy oferującego wytypowane rodzaje farb niezbędnych do
badań i testów w ramach realizacji projektu „Opracowanie technologii produkcji jonowych farb
higienicznych GALVI z mikroogniwami galwanicznymi dla biokontroli zakażeń grzybiczych
wewnątrz budowli” zgodnie z umową nr POIR.01.01.01-00-0004/15 z dnia 2015.10.26

Przedmiot zamówienia
Sukcesywna dostawa farb wskazanych w specyfikacji poniżej.
Materiał – Opis

Ilość

1.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa, matowa, o zawartości substancji
stałych wagowo min. 50%. Kolor biały.

100 l

2.

Wodoszczelna, akrylowa, elastyczna farba do elewacji.
Wodoszczelność 100%, elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu
RAL lub producenta
Wodorozcieńczalna, wodoszczelna, elastyczna farba antykorozyjna.
Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub producenta

100 kg

4.

Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów ze
spadkiem. Elastyczność min. 300%. Kolor wg standardu RAL lub
producenta

100 kg

5.

Wodorozcieńczalna, w 100% wodoszczelna farba do dachów
płaskich. Elastyczność min. 200%. Kolor wg standardu RAL lub
producenta
Farba w sprayu do bezpośredniej aplikacji na plastik, czarna

80 kg

L.p.

3.

6.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Kod CPV:
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy
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100 kg

28 szt.

Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji dostaw: Od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 . Pierwsza partia
materiałów, około połowa wymienionej ilości dostarczona do 31 grudnia 2018 (na podstawie
pisemnego zamówienia). Kolejna partia w zależności od potrzeb wynikających z realizacji
projektu (na podstawie pisemnego zamówienia) w okresie do 31.10.2019.
Załącznik nr 1: Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe pdf.
Warunki udziału w postepowaniu
1.
2.
3.
4.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy złożyli ważną ofertę
Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych
Oferta musi spełniać następujące warunki
- oferta powinna być złożona w wyznaczonym terminie
- oferta może być złożona w języku polskim lub angielskim

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100%
Kryterium – Cena (maksymalna ilość punktów = 100)
1. Liczba punktów (max 100 pkt) którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie
obliczona wg wzoru: Wx =(Cmin/Cx) x 100 pkt
Wx -ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
C min – najniższa cena netto zaoferowana w ważnych ofertach
Cx -cena netto oferty ocenianej

Wx =

Cena netto najniższa
________________________

x 100 = Liczba punktów

Cena netto oferty ocenianej
W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki
według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania (umieszczenia ogłoszenia w Bazie
Konkurencyjności).
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Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Wypełniony wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe w języku polskim lub angielskim
- Wypełnione oświadczenie o braku powiązań w języku polskim lub angielskim
- Specyfikacja techniczna potwierdzająca własności wyrobów (np. karty katalogowe) w
języku polskim lub angielskim

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego
załącznik.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego
(w wysokości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia) w przypadku
wystąpienia dodatkowych potrzeb w projekcie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej www.alcor.pl w zakładce ogłoszenia oraz poprzez bazę konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Dodatkowe warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym jego etapie bez podania przyczyny.
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