
Strona | 1

Częstochowa, 07.06.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych technologii naprawy wtryskiwaczy 

z bezinwazyjną metodą ich diagnozowania” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GÓRA" Spółka Jawna

ul. Bugajska 18

42-208 Częstochowa

Adres e-mail: gora@bosch-service.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem  zamówienia  jest  stanowisko  przeznaczone  do  bezinwazyjnego 
diagnozowania,  badania  oraz  naprawiania  wtryskiwaczy  oraz  pomp  wtryskowych, 
składające się z:

1) Stołu probierczego z elektronicznym systemem regulacji ciśnienia(1 szt) o minimalnych 
parametrach technicznych:

moc znamionowa: 8 kW

ciśnienie oleju: 220 MPa

maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min

kierunek obrotu: lewo/prawo

napięcie sterujące: 24 VDC

momenty dokręcania śrub przyłącza wysokociśnieniowego, śruba zamykająca i węże: 
25Nm - 30Nm

pojemność zbiornika oleju testowego: 50l

wydajność tłoczenia pompy: olej testowy, niskie ciśnienie: 0-6 MPa

ciśnienie oleju smarnego: 0-0,5 MPa

wydajność ogrzewania oleju testowego: 2,2 kW

maks. moc chłodzenia oleju testowego przy temp. płynu chłodzącego 17 st.C: 5 kW

zakres regulacji temperatury: 30 – 60 st.C

zakres pomiaru temperatury: -40 – 150 st.C

wyposażonego w:

zintegrowany system chłodzenia;

zestaw testowy do pomp CP4

zestaw przewodów przelewowych do wtryskiwaczy CRI 2.18, 2.5

zestaw pomiarowy CRI/CRIN 848 H (lub równoważny)

zestaw pomiarowy CRI Delphi/Denso (lub równoważny)

zestaw pomiarowy CRI Piezo (lub równoważny)

zestaw metalowych przewodów ciśnieniowych 2500 bar (6 szt.)

przewód wysokociśnieniowy 2500 bar (1.000 mm)
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przewód wysokociśnieniowy 2500 bar (750 mm)
Kod CPV: 4380000-1
Nazwa kodu CPV: Urządzenia warsztatowe

2) Rejestratora  sygnału  emisji  akustycznej (1  szt.)  -  umożliwiającego  bezinwazyjną 
metodę  diagnozowania  układu  bezpośredniego  wtrysku  oleju  napędowego  (rejestrator 
sygnałów RMOG-03 lub urządzenie równoważne, które posiada takie same funkcje).
Kod CPV: 4380000-1
Nazwa kodu CPV: Urządzenia warsztatowe

PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamówienie nie może zostać udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, 
pełnomocnika,
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.

Oferty  złożone  przez  podmioty  powiązane  osobowo  lub  kapitałowo  nie  zostaną 
rozpatrzone.

OFERTĘ NALEŻY PRZYGOTOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

a)Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim w jednym egzemplarzu;

b)Oferta musi mieć formę pisemną;

c)Oferta musi zawierać datę sporządzenia i termin ważności (min. 21 dni);

d)Oferta musi zawierać nazwę, adres oraz NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący 

w kraju, w którym podmiot jest zarejestrowany);
e)Oferta  musi  zawierać  dokładny  opis  przedmiotu  oferty,  wraz  z  opisem  i  specyfikacją 

techniczną;
f)Oferta musi zawierać cenę netto i brutto przedmiotu oferty;

g)Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta 

(oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta wynika, iż do 
reprezentowania upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty  muszą  być  podpisane  przez  wszystkie  te  osoby).  Podpisy  nieczytelne  powinny 
zostać opatrzone pieczęcią.

h)Wskazane  jest,  by  oferta  zawierała  również  inne,  dodatkowe  informacje,  np.:  warunki 

płatności, okres gwarancji.

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków 
zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
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Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odrzucenia  ofert  nie  zawierających 
powyższych  informacji  oraz  ofert  nie  spełniających  minimalnych  parametrów 
technicznych.
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TERMIN MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferta  powinna  być  złożona  w  formie  pisemnej  osobiście  lub  pocztą  na  adres  siedziby 
Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gora@bosch-service.pl. Termin 
składania ofert upływa w dniu  17.06.2016 do godz. 23:59:59.  Decyduje data dostarczenia 
oferty.
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

Oferty,  które  spełniają  warunki  Zapytania  Ofertowego  zostaną  ocenione  w  oparciu  
o następujące kryteria:

1)CENA – cena netto w polskich złotych (waga kryterium: 0,9)

Punkty w kryterium cena będą przyznawane według następującego wzoru:
Najniższa  cena spośród rozpatrywanych  ofert  /  Cena  badanej  oferty  x  Waga kryterium  
x 100 pkt.
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „cena” wynosi 90 punktów.
W  przypadku,  gdy  cena  oferty  zostanie  wyrażona  w  innej  walucie  niż  polski  złoty,  
do  przeliczenia  na złotówki  zostanie  zastosowany  średni  kurs  NBP z  dnia  sporządzenia 
oferty.

2)TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – w tygodniach (waga kryterium: 0,1)

Punkty w kryterium termin realizacji  dyspozycji  będą przyznawane według następującego 
wzoru:
Najkrótszy  termin  realizacji  zamówienia  spośród  rozpatrywanych  ofert  /  Termin  realizacji  
zamówienia badanej oferty x Waga kryterium x 100 pkt
Maksymalna liczba punktów przyznanych za kryterium „cena” wynosi 10 punktów.
Termin  realizacji  zamówienia  liczony  jest  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  dostawy 
przedmiotu zamówienia.

Do  realizacji  zostanie  wybrana  oferta,  która  uzyska  najwyższą  łączną  ilość  punktów  
z  obydwu  kryteriów.  Maksymalna  możliwa  łączna ilość  przyznanych  punktów za obydwa 
kryteria wynosi 100 punktów. 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie 
lub  więcej  ofert  będzie  posiadać  taką  samą  liczbę  przyznanych  punktów  Zamawiający 
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku wpłynięcia ofert częściowych (zarówno na stół probierczy jak i na rejestrator 
sygnału  emisji  akustycznej),  Zamawiający  dokona  oceny wszystkich  ofert  pod względem 
przyjętych kryteriów w podziale na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.

DODATKOWE WARUNKI:
1) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  niniejszego  zapytania.  Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert.

3) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez 
podania  uzasadnienia,  a  także  do  pozostawienia  postępowania  bez  wyboru  oferty.  
W  przypadku  unieważnienia  postępowania  Zamawiający  niezwłocznie  zawiadomi 
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wszystkie podmioty, które złożyły oferty oraz umieści odpowiednią informację na swojej 
stronie internetowej.

4) Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza pod względem przyjętych 
kryteriów zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 21 dni  
od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Jeżeli Oferent, którego oferta została 
wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

5) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.

6) O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Oferenci,  którzy  terminowo  regulują 
zobowiązania  z  tytułu  podatków  oraz  ubezpieczeń  społecznych.  Warunek  zostanie 
uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu 
podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Oświadczenie to jest 
elementem załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7) Zamawiający  dopuszcza możliwości  składania  ofert  częściowych  (możliwość składania 
ofert częściowych dotyczy całości punktu 1 lub 2 określonych w przedmiocie zamówienia). 
Oferty częściowe nie mogą dotyczyć elementów wyposażenia w ramach punktu 1 lub 2 
określonych w przedmiocie zamówienia.

8) Przedstawienie  w  ofercie  informacji  nieprawdziwych  mających  wpływ  na  wynik 
postępowania  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  skutkować  będzie  wykluczeniem 
danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.

9) Zamawiający poinformuje o wynikach niniejszego postępowania ofertowego wszystkich 
Oferentów, którzy złożą oferty oraz umieści komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty 
na swojej stronie internetowej – www.gora-serwis.pl

WARUNKI ZMIANY UMOWY:
Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
lub w innych uzasadnionych przypadkach, które będą wymagać aneksu do umowy dostawy 
przedmiotu zamówienia.

W sprawie pytań dotyczących niniejszego zapytania proszę dzwonić pod nr 602 387 327
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