Zaproszenie do złożenia oferty na Urządzenie
diagnostyczne z oprogramowaniem do diagnostyki
naprawy układów emisji spalin w samochodach
ciężarowych posiadających EURO 6
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTOMAX Tomasz Skorupski zaprasza do złożenia
oferty cenowej na zakup urządzenia diagnostycznego z oprogramowaniem do diagnostyki naprawy
układów emisji spalin w samochodach ciężarowych posiadających EURO 6 zgodnie z opracowaną
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferty należy składad na adres Trzylatków Duży 37, 05620 Błędów do dnia 30 marca do godz. 15. 30 Otwarcie ofert nastąpi 30 marca o godz. 16.30

Z poważaniem

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór formularza oferty
Wzór umowy
Oświadczenie
Dnia 15.03.2018
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTOMAX Tomasz Skorupski
Trzylatków Duży 37, 05-620 Błędów,
NIP: 7971036406
REGON: 670600474
II.

INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej wskazanej w komunikacie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl tj.
www.arimr.gov.pl, oraz upubliczniono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej
www.puh-automax.pl
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówieo uzupełniających
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jej treśd nie będzie odpowiadała treści niniejszej specyfikacji
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do wartości zamówienia
d) zawiera błędy w obliczaniu ceny
e) nie spełnia warunków udziału
f) jeżeli zostanie złożona przez oferenta wykluczonego z postępowania
g) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
h) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązao
osobowych lub kapitałowych,

Uwaga:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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;
przebywaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
6.

Zamawiający wykluczy z postepowania wykonawcę :
a) który nie spełni warunków udziału w postępowaniu

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie
przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia diagnostycznego z oprogramowaniem do
diagnostyki naprawy układów emisji spalin w samochodach ciężarowych posiadających EURO 6
Urządzenie diagnostyczne winno zawierad oprogramowanie warsztatowe (WIS, ASTRA, Xentry
Tips, EPC) wyposażone w multiplekser VCI (Vehicle Comunucation Interface) służący jako
interfejs pojazdu podczas przeprowadzania diagnozy, naprawy i zadao programistycznych na
układach elektrycznych i elektronicznych systemach pokładowych za pośrednictwem
bezprzewodowej sieci lub kabla USB.
2. Parametry: muliplekser VCI ,kabel USB High speed USB 2.0, Adapter WiFi 802.11b/g/n,
Mikroprocesor Intel MX6 Solo, RAM 512 MB DDR3 RAM ,ROM 512 MB flash , LED 5 świateł LED
wskazujących stan urządzenia, sygnał dźwiękowy – akustyczny
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich
samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązao technicznych.
4. Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji zostały umieszczone nazwy producentów użyto je jedynie w celu
przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytad w ten sposób, że towarzyszy im
określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie
sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot
zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca powinien udokumentowad zgodnośd oferowanego
sprzętu z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie
rozwiązao równoważnych nie może prowadzid do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia
przepisów prawa. W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie
rozwiązao równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykonania
równoważności spoczywa na Wykonawcy.
5.
Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia urządzenie powinno byd fabrycznie nowe i gotowe do
pracy bez konieczności ponoszenia żadnych innych dodatkowych kosztów. Przedstawione w opisie
przedmiotu zamówienia parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe
oczekiwane przez Zamawiającego.
1.

IV.

PRZEWIDYWANE ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek
IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i
spełniają warunki udziału, określone w niniejszej SIWZ oraz posiadają kompetencje, do prowadzenia
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia wykazanej w KRS lub CEIDG
Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegad na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia .
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V.

WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa
składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
VI.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r-Prawo pocztowe(Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem
posłaoca lub kuriera
2. Zapytania do Zamawiającego związane z niniejszym postępowaniem należy kierowad na adres: PUH
AUTOMAX Trzylatków Duzy 37 lub osobiście a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej :
lidka@puh-automax.pl z dopiskiem oferta na zakup urządzenia diagnostycznego
VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

2.
3.
4.
5.

Złożona oferta powinna zawierad co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• wartośd oferty netto/brutto, wartośd podatku VAT,
• termin realizacji zamówienia (liczony w dniach od złożenia zamówienia),
• termin ważności oferty.
oferta musi byd sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
ceny muszą byd podane z zł polskich.
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo musi byd podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

IX.
SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
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1. Opis Kryteriów
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie załączonych wzorów:
W wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierowad się będzie następującymi kryteriami
1. Cena oferty - znaczenie 60 %
Cenę zamawiający rozumie jako całkowity koszt obejmujący cenę, dostawę sprzętu do siedziby montaż
sprzętu w siedzibie Zamawiającego : PUH AUTOMAX Trzylatków Duży 32 05-620 Błędów
Przyjmuje się zasadę odniesienia ceny najniższej oferty do ceny pozostałych ofert wynikającą z powyższego
wzoru:
C1 = ( Cn : Cx ) x 60 gdzie :
C1 – wartośd punktowa ceny oferty,
Cn – cena najniższej oferty,
Cx – cena badanej oferty aktualnie
2. Gwarancja przez okres minimum 12 miesięcy plus oferowany gdzie przyjmuje się następującą
punktację:
12 miesięcy od daty zakupu i dostawy – 0 pkt
18 miesięcy od daty zakupu i dostawy – 10 punktów
24 miesiące od daty zakupu i dostawy – 20 punktów
W okresie udzielanej gwarancji Zamawiający rozumie naprawy sprzętu spowodowane ewentualnym
wadliwym sprzętem lub montażem,
3. Wydłużony termin płatności gdzie przyjmuje się :
7 dni od daty zakupu i dostawy – 0 punktów
14 dni od daty zakupu i dostawy – 10 punktów
30 dni od daty zakupu i dostawy – 20 punktów
Za datę uregulowania należności zamawiający rozumie datę wyjścia przelewu z konta bankowego
zamawiającego
2. Sposób oceny ofert:
a) Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści
złożonych ofert.
c) Zamawiający w toku badania oferty może zwrócid się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo, w tym
złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
d) Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie,
5



oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty,
- niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
e) Wykonawca w ciągu 3 dni od daty przesłania przez Zamawiającego zawiadomienia o poprawieniu
omyłek może przesład że nie wyraża zgody na poprawienie omyłek. Brak informacji traktowane będzie
jako wyrażenie zgody.
5. Jeżeli Wykonawca został wybrany na realizacje przedmiotu zamówienia i uchyla się od zawarcia
umowy Zamawiający dokonuje wyboru oferty spośród pozostałych ofert i bada czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY

1.
2.
3.

Termin składania ofert upływa w dniu: 30.03.2018 r. o godz. 15.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2018 r. o godz. 16.30
Ofertę na druku wzór którego stanowi załącznik do niniejszej SIWZ w zaklejonej kopercie
należy dostarczyd na adres: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
AUTOMAX Tomasz Skorupski Trzylatków Duży 37, 05-620 Błędów, z dopiskiem oferta na zakup
urządzenia diagnostycznego

X I.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą,
zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego
ogłoszenia
2. Zmiany umowy:
Przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
1. Zmianie umowy mogą ulegad postanowienia, których nie udało się przewidzied przed wszczęciem
postępowania np. :przedłużenie terminu wykonania umowy z przyczyn wcześniej nie przewidzianych
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Wzór formularza oferty
FORMULARZ OFERTOWY
ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
AUTOMAX Tomasz Skorupski
Trzylatków Duży 37, 05-620 Błędów,
WYKONAWCA:
Nazwa i adres wykonawcy:.............................................................................................................................
tel. ................................... faks ....................................... e-mail .............................................
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w ramach zamówienia udostępnionego na stronie
arimr .gov.pl na portalu ogłoszeniowym https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portalads/user/home.html#nowe_ogloszenie
Oferujemy
1. Dostarczenie urządzenia diagnostycznego ……………………………………………………………………………….
Typ, marka model

z oprogramowaniem do diagnostyki naprawy układów emisji spalin w samochodach
ciężarowych posiadających EURO 6 do siedziby firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
AUTOMAX Tomasz Skorupski tj. województwo mazowieckie, powiat grójecki adres: 05-620
Błędów
Trzylatków
Duży
37
za
łączną
cenę
netto:
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….zł
Słownie/……………………………………………………………………………………………………………………………............
.....................................................................................................................
Cenę brutto:
…………………………………………………………………….………………………………………….………………….zł
Słownie/……………………………………………………………………………………………………………………………............
.....................................................................................................................
2. Udzielamy gwarancji na zaoferowany produkt 12 miesięcy od daty zakupu
plus………………………………………………………………………………..miesięcy.

3. Za zaoferowany produkt wyznaczamy ……………………………….dniowy termin

zapłaty

od daty

dostarczenia do Zamawiającego faktury za wykonane dostawy i usługi
Ponadto Oświadczam, iż:
1. Dostarczę urządzenie o którym mowa w punkcie 1 najpóźniej do 15 czerwca 2018 roku
2. Akceptuję wszystkie warunki przedstawione w SIWZ, druku oferty i wzorze umowy i nie wnoszę do
nich zastrzeżeo.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że cena oferty jest ceną brutto i uwzględnia wszystkie elementy i koszty składające się na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
5.Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do
zawarcia umowy na warunkach wymienionych w ogłoszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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6.Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślid) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie
zawarte są w następujących dokumentach:
...............................................................................................................................................
7.Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone
do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzieo
sporządzania oferty
8. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną częśd są:
b) Odpis z właściwego rejestru / z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
c) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
d)Wykaz świadczonych usług wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu
składania ofert,

_________________, dnia _______________r.

…...........................................................................
(podpis i pieczęd Wykonawcy)
**niepotrzebne skreślid
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Wzór umowy

UMOWA
zawarta w dniu .................... r. w ……………… pomiędzy
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym AUTOMAX Tomasz Skorupski z siedzibą
Trzylatków Duży 37, 05-620 Błędów
a
.....................................................................................................................................................................,
z
siedzibą
w
....................................................................................................................................................
Nr NIP ................................................................... Regon .......................................................................
Zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/wpisana do CEIDG pod
nr .................
reprezentowaną przez:
....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części Dostawcą
w wyniku postępowania na zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
1.

2.

3.

§1
Na podstawie niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Urządzenie
diagnostycznego z oprogramowaniem …………………………………do diagnostyki naprawy
układów emisji spalin w samochodach ciężarowych posiadających EURO 6
Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………….
licząc od daty
zrealizowania przedmiotu zamówienia liczonego od dnia protokołu odbioru końcowego
potwierdzającego dostarczenie i montaż urządzeń wraz z oprogramowaniem
Dostawca wyznacza ……………..dniowy termin zapłaty za realizacje zamówienia
§2

Zamawiający zleca a Dostawca przystępuję do realizacji zamówienia wymienionego w § 1 w miejsce
wskazane
przez
Zamawiającego
za
cenę
netto…………….………………….
(słownie…………………………………………………………….………………………………..…….)
plus ………………… VAT (słownie…………………………………………..……..…………) za cenę
brutto
………………………………………………………..……….………………….
(słownie………………………………………………………………………………..…………)
§3
Dostawa stanowiąca przedmiot umowy będzie realizowana od momentu zawarcia umowy do
najpóźniej do dnia 15.06.2018
§4
1.

Należne Dostawcy wynagrodzenie za wykonaną dostawę będzie płatne w ciągu ………….. dni
licząc od dnia w którym wykonawca przedstawi następujące dokumenty rozliczeniowe tj. fakturę,
protokół odbioru dostawy sprzętu
2. Faktura powinna być wystawiona na : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTOMAX
Tomasz Skorupski z siedzibą Trzylatków Duży 37, 05-620 Błędów NIP: 971036406
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3.

Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób
trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.
§5

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
a) Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:


zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki,



za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego.

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte
polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Rejonowy właściwy terytorialnie dla siedziby
Zamawiającego .
3. Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA
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……………………………….……………
miejscowość ,dnia

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu
na Urządzenie diagnostyczne z oprogramowaniem
……………………………………………………do diagnostyki naprawy układów emisji
spalin w samochodach ciężarowych posiadających EURO 6 oświadczam, że
spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie podlegam
wykluczeniu z postępowania.

…………………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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