Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 2016-11-28
1. Dane Zamawiającego:
Nazwa Zamawiającego

Zakład Farmaceutyczny Amara Sp. z o.o.

Adres siedziby

Ul. Stacyjna 5 30-851 Kraków

NIP

6792681839

Osoba do kontaktu

Paweł Staniewski

Nr telefonu

126574040

Adres e-mail

pawel.staniewski@amara.pl

2. Dane dotyczące zamówienia:
Dostawa urządzenia laboratoryjnego : Dejonizator wody
Rodzaj zamówienia
Wymagane parametry techniczne (nie gorsze niż):

Opis przedmiotu
zamówienia

Nr CPV wg Wspólnego
Słownika Zamówień

Pomiar przewodności i temperatury zgodny z normą PN-EN
60746-3:2006
Zakres pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,00-9,99
μS/cm
Dokładność pomiaru przewodności ± 0,2%
Dokładność pomiaru temperatury 0,1 °C
Rozdzielczość 0,01 μS/cm
Automatyczna kompensacja temperatury, odczyt przewodności z
kompensacją temperatury lub bez
Możliwość odczytu w μS/cm lub MΩ·cm
Regulowana temperatura odniesienia (standardowo 25°C)
Ustawianie współczynnika alfa, podgląd stałej K sondy
konduktometrycznej
Świadectwo Wzorcowania konduktometru wydane przez
akredytowane laboratorium Urzędu Miar
Świadectwo Wzorcowania termometru wydane przez akredytowane
laboratorium Urzędu Miar - opcja
Czujnik temperatury Pt 1000
Koncentryczna sonda do wód ultraczystych, v4a zgodna normą PNEN
60746-3:2006
Parametry wody I
Przewodność elektrolityczna właściwa 0,055 μS/cm
Oporność właściwa 18,2 MΩ·cm
Poziom TOC <10 ppb
Drobnoustroje <1 cfu/ml
Cząstki > 0,22 μm <1 cząstki/ml
Norma PN-EN ISO 3696:1999 I stopień
European Pharmacopoeia 8th edition - Purified Water Zgodna
Farmakopea Polska IX - Aqua purificata produkcyjna Zgodna
Parametry wody II
Skuteczność oczyszczania: jony 96-98%
Skuteczność oczyszczania: związki organiczne 98-99%
38500000

Termin realizacji
zamówienia
Termin i sposób składania
ofert
Termin związania ofertą

od dnia 15 grudnia 2016 do dnia 31 grudnia 2016
Oferty na piśmie należy składać w terminie od dnia 28 listopada do
dnia 12 grudnia 2016 na adres zamawiającego
Minimum 14 dni

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie
dokonywał oceny spełnienia warunku
Weryfikacja na podstawie nr identyfikacyjnego

Podmioty zarejestrowane na terenie
Unii Europejskiej
Oferta przesłana w języku polskim

stosowanego do celów VAT

1.

2.

Treść oferty

4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium obligatoryjne cena
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena
którą można zdobyć
za kryterium cena
Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max
100%
gdzie:
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc – cena brutto oferty badanej
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium
cena
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
którą można zdobyć
za kryterium …
Nie dotyczy
Kryterium fakultatywne – kryterium nr 2
Liczba punktów,
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium …
którą można zdobyć
za kryterium …
Nie dotyczy

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do
przygotowania
oferty

Informacja
dotycząca
powiązań

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko
jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę.
5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na
formularzu stanowiącym część B do wniosku o dofinansowanie.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których

kapitałowych
lub osobowych

Informacja
dotycząca zmiany
umowy
Informacja
dotycząca
finansowania
przedmiotu
zamówienia

mowa powyżej, 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.
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.

…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

