ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice 17.11.2015
Zamawiający:
JAVRO 2 Sp. z o.o.
Ul. Zbożowa 10
40-657 Katowice

Zamawiający JAVRO 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę Automatycznej maszyny do
produkcji okładek twardych z zaokrąglonymi narożnikami, w związku z realizacją projektu
dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Minimalne parametry techniczne maszyny:
- Maszyna musi być nowa, rok produkcji nie starszy niż 2015
- Automatyczne pobieranie oklejki z magazynu,
- Automatyczne pobieranie tektury z magazynów,
- Ustawienia parametrów maszyny z ekranu dotykowego z pamięciami ustawień,
- Możliwość produkcji opraw z zaokrąglonymi narożnikami,
- Maksymalny format okładki możliwej do wykonania nie mniejszy niż 670x390 mm,
- Minimalny format okładki możliwej do wykonania nie większy niż 160x100 mm,
- Regulowana szerokość odstawienia – co najmniej w przedziale 4 - 15 mm,
- Możliwość pracy z tekturą o różnych grubościach – co najmniej w przedziale 1 – 4 mm,
- Podawanie grzbietówki z roli z automatycznym odcinaniem, a także możliwość stosowania
grzbietówki z tektury litej o grubości do 4mm,
- Prędkość robocza pracy maszyny nie mniejsza niż 40 taktów na minutę,
- Możliwość pracy zarówno na kleju kostnym jak i na klejach dyspersyjnych ,
- Automatyczna regulacja lepkości kleju.
Oferta powinna uwzględniać koszt dostawy i montażu urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Wymagania w zakresie przygotowania oferty.
Złożona oferta powinna zawierać:
Nazwę i adres oferenta, opis oferowanego urządzenia w odniesieniu do kryteriów wskazanych przez
Zamawiającego, oferowaną cenę sprzedaży netto i brutto.

Termin wykonania zamówienia: nie później niż 30.06.2016
Kryteria oceny oferty, które będą brane pod uwagę przy wyborze dostawcy to:
Cena – 80%
Termin realizacji – 20%
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi oferentami.
Planowany harmonogram konkursu ofert:
17 XI 2015 – ogłoszenie konkursu ofert
02 XII 2015 – termin składania ofert
04 XII 2015 – wybór zwycięzcy konkursu
Termin składania ofert:
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do dnia 02 XII 2015 do godziny 12:00.
Pod uwagę będą brane oferty, które wpłyną do biura zamawiającego w w/w terminie.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe można przesyłać w następujący sposób:
a) na adres e-mail: j.wrodarczykjr@javro.pl lub biuro@javro.pl
b) osobiście w siedzibie spółki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonej oferty, do zmiany warunków
konkursu oraz do unieważnienia opublikowanego zaproszenia do składania ofert w dowolnej chwili
procedury konkursowej.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z beneficjentem 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 dostawcy a dostawcą, 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.

Zamawiający:
Jacek Wrodarczyk
Prezes Zarządu

Dodatkowe warunki i oświadczenia:
Jako niezbędny załącznik do oferty prosimy o przygotowanie i podpisanie następujących oświadczeń:
1. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z ogłoszeniem o zmówieniu i nie wnoszę(imy) do
niego żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. Oświadczam(y), że na swój koszt dostarczę(ymy) i zamontuję(emy) przedmiot zamówienia w
hali należącej do zamawiającego zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Dr Bronisława Hagera 24B.
4. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą do dnia 31 stycznia 2016 roku.
5. Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z klauzulą uniknięcia konfliktu interesów zamieszczoną w
zapytaniu ofertowym.

Podpisano:
……..………………….

