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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13-07-2016r.– nagrzewnice 

  
1. Nazwa Firmy - Zamawiający AGRO-INTERSTAR sp. z o.o.  
2. Adres  26-200 Końskie, Młynek Nieświński ul. Spacerowa 11 

 Telefon 413721332 

 Fax. 413721325 

 Adres poczty lektronicznej biuro@agro-interstar.pl 

3. Numer w w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

0000170399 

4. Osoba do kontaktu: Sowiński Radosław 

 Telefon 506118625 

 Adres poczty elektronicznej r.sowinski@agro-interstar.pl 

5. NIP 6272241614 

6. REGON 008293409 

7. Sposób udzielania zamówienia Zamówienie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.3 dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. 

8. Tytuł projektu Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych 

produktów 

9. Nazwa programu, osi 
priorytetowej i działania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-202, Konkurencyjna gospodarka, Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP 

10. Przedmiot zamówienia - kod 

określony we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV)  

 

1. Dostawa i instalacja - nagrzewnica do niskotemperaturowego 

nagrzewania stali - kod (CPV) - 42341000-8 

2. Dostawa i instalacja - nagrzewnica indukcyjna do nagrzewania 

płaskowników przed obróbką plastyczną, przystosowana do 

nagrzewania elementów stalowych o grubości powyżej 8 mm - kod 

(CPV) - 42341000-8. 

11. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nagrzewnicy do 

niskotemperaturowego strefowego nagrzewania stali składająca się z 

generatora, transformatora oraz wymiennych wzbudników. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

 nagrzewany materiał – stal węglowa 

 temperatura grzania stali – 500 stopni C 

 czas grzania do zadanej temperatury – max 12 s 

 moc nagrzewnicy – do 50 kW 

Zakres dostawy: 

 szafa generatora ze sterowaniem 

 transformator 

 wzbudnik – 3 szt. 

 dokumentacja DTR 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja nagrzewnicy 

indukcyjnej do nagrzewania płaskowników przed obróbką plastyczną, 

przystosowana do nagrzewania elementów stalowych o grubości 

powyżej 8 mm. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

 wymiary detali: 

grubość – 8-15 mm 

długość całkowita  - do 366 mm 

szerokość – 65-100 mm 

 temperatura grzania stali – 1100 stopni C 

 czas grzania do zadanej temperatury – max 18 s. 

 moc nagrzewnicy – do 250 kW 

Zakres dostawy: 

 wzbudnik – 2 szt. 

 transporter poprzeczny 
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 szafa nagrzewnicy ze sterowaniem 

 instalacja i rozruch 

 dokumentacja DTR 

Gwarancja: minimum 24 miesiące 

Wszystkie elementy i urządzenia muszą być nowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą 

charakteryzować elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne 

opisujące przedmiot zamówienia. 

12. Opis sposobu obliczania ceny Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub 

roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  
Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego 

kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otwarcia 

ofert.  

13. Kryteria oceny ofert, informacje o 
wagach przypisanych do 
poszczególnych kryteriów, opis 
sposobu przyznawania punktacji 

Ocenie w każdej ofercie podlegać będzie samodzielnie każdy przedmiot 

zamówienia, z uwzględnieniem kryterium I i kryterium II.  

1. Kryterium I - cena – 80 % 

Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryterium w ofercie. 

Liczba punktów = 80 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert / 

Cena analizowanej oferty) 

2. Kryterium II - okres realizacji zamówienia – 20% 

Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryterium w ofercie 

Liczba punktów = 20 * (minimalny okres realizacji z wszystkich złożonych 

ofert [w dniach ] / okres realizacji analizowanej oferty[w dniach]) 

W celu porównania okresów w złożonych ofertach, poszczególny okres 

realizacji w ofertach zostanie przeliczony na dni w/g schematu wskazanego 

poniżej: 

 okres realizacji w tygodniach – jeden tydzień oznacza 7 dni. 

 okres realizacji w miesiącach – jeden miesiąc oznacza 30 dni. 

Łączną liczbę przyznanych punktów stanowi suma punktów otrzymanych 

w kryterium I i kryterium II. 

14. Termin wykonania zamówienia Maksymalny termin dostawy i instalacji - 31.12.2016 roku 

15. Opis sposobu przygotowania 
ofert 

Oferty proszę składać w formie elektronicznej lub pisemnej. 

16. Miejsce oraz termin składania i 
otwarcia ofert 

26-200 Końskie, Młynek Nieświński ul. Spacerowa 11, 
 r.sowinski@agro-interstar.pl 
termin składania ofert – od 14.07.2016r. do 21.07.2016 r. 

17. Informacje na temat zakresu 
wykluczenia 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem 

zamówień sektorowych, udzielane przez zamawiającego nie będącego  

podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 

ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 

w imieniu beneficjenta 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. 
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W sytuacji występowania powiązań, o których mowa powyżej, potencjalny 

wykonawca jest zobowiązany w złożonej ofercie o umieszczenie informacji 

na temat zakresu powiązań. Brak informacji na temat zakresu powiązań, 

oznacza oświadczenie wykonawcy, że nie podlega zakresowi wykluczenia, 

o którym mowa powyżej.  

18. Określenie warunków zmian 
umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego 
postępowania w stosunku do 
treści oferty 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania w następującym zakresie i w 

następujących okolicznościach: 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa unijnego i krajowego, zasad 

wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, SZOOP w zakresie zmian mającym wpływ na 

realizację umowy, 

b) w przypadku zmiany postanowień umowy o dofinansowanie 

projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

c) w przypadku zmiany nie istotnych parametrów technicznych w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, 

d) w przypadku zmiany warunków, terminu płatności, itp., zmiany 

terminu dostawy, przy czym zmieniony termin dostawy nie może 

być późniejszy niż termin zakończenia projektu określony w 

umowie o dofinansowania projektu lub aneksie umowy o 

dofinansowanie projektu. 

19. Określenie warunków zmiany lub 
unieważnienia postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia 

postępowania w szczególności w przypadku: 

a) wystąpienia przeszkód prawnych lub formalnych 

uniemożliwiających kontynuację postępowania lub wykonanie 

zamówienia, 

b) zaistnienia okoliczności, których zamawiający nie mógł 

przewidzieć w terminie ogłoszenia postępowania, a której 

wystąpienie uniemożliwia lub znacząco utrudnia dalszą 

kontynuację postępowania,  

c) nie podpisania lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, 

d) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

20. Określenie pozostałych 
warunków ogólnych 

Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwrócić się do 

wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie 

informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 

 


