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Elbląg, 02.08.2017r.
Tytuł realizowanego projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zestawu form wtryskowych do produkcji kasetki do dawkowania leków tygodniowej,
modułu do elektroniki do kasetki tygodniowej i kasetki dziennej.

1. Nazwa i adres zamawiającego
„EL-COMP” Cezary Kostuch
ul. Warszawska 11; 82-300 Elbląg
www.el-comp.pl
mail: el-comp@el-comp.pl
Tel. 55 234 28 35
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa kompletu form wtryskowych do produkcji
kasetek do dawkowania leków – 6 szt:
1) Forma spód 7 dni 2 krotna - wtrysk gorąco kanałowy bezpośrednio w detal.
2) Forma kratka 7 dni 2 krotna - wtryska gorąco kanałowy bezpośrednio w detal.
3) Forma szybka 12 krotna - zimny wtrysk, przewężki filmowe, łatwo zrywalne.
4) Elektronika 7 dni 1+1+1 - wtryski tunelowe dla gniazda zaślepki wtrysk filmowy.
5) Elena 4 pory spód 4 krotna - wtrysk gorąco kanałowy bezpośrednio w detal.
6) Elena 4 pory klapka 4 krotna - wtrysk gorąco kanałowy bezpośrednio w detal.

W celu spełnienia kryteriów dotyczących wykonania powyższego kompletu form
wtryskowych należy zapoznać się z następującymi załącznikami dodanymi do zapytania
ofertowego:
1) specyfikacja techniczna elena 4 pory elektronika 01 08 2017
2) specyfikacja techniczna poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017
3) STP zapytanie na formy elana 4 elektronika 01 08 17
4) STP zapytanie ofertowe poj na leki tydzien elektronika 01 08 2017
3. Kryteria i sposób oceny oferty
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów. Zwyciężcą
postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska największą wartość procentową.
Nazwa kryterium

WAGA KRYTERIUM

Cena netto

80 %

Termin dostawy

20 %

Maksymalna, możliwa do uzyskania wartość procentowa to 100 %. Łączną wartość
procentową stanowi suma procentów uzyskanych z powyższych dwóch kryteriów. Z
wykonawcą, który uzyska najwyższą wartość procentową zostanie podpisana umowa.
4. Termin i miejsce realizacji zamówieniach
Zgodnie z harmonogramem do dnia 31.03.2018r w siedzibie firmy pod adresem:
„EL-COMP” Cezary Kostuch
ul. Warszawska 11; 82-300 Elbląg
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Oferty proszę składać w formie pisemnej:
- drogą mailową na adres: el-comp@el-comp.pl,
- drogą pocztową, do siedziby firmy, na adres podany w punkcie pierwszym zapytania
- osobiście, pod adresem firmy, podanym w punkcie pierwszym zapytania
W razie pytań proszę kontaktować się z właścicielem firmy Cezarym Kostuch, tel.
552342835.
Termin składania ofert: do 23.08.2017r.
Termin wyboru oferty: do 01.09.2017r.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.

W ofercie należy podać cenę całkowitą oraz dane techniczne, a także okres obowiązywania oferty.
Oferta musi zawierać koszty dostawy, ubezpieczenia do czasu podpisania protokołu odbioru,
instalacji i szkolenia pracowników z obsługi form wtryskowych.
6. W celu uniknięcia konfliktu interesów:
1) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo
2) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub
kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
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 przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą,
- 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.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2.
7. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania ofertowego.
8. Warunki udziału w postępowaniu
Oferty mogą być składane jedynie przez oferentów, którzy:
- posiadają status producenta lub dystrybutora producenta;
- oferują minimum rok gwarancji na formy wtryskowe.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.
9. Załączniki
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych

wymagań umieszczonych w treści zapytania ofertowego
10. Jako odpowiedź na zapytanie ofertowe należy załączyć wszystkie załączniki wymienione
w powyższym punkcie nr 9 oraz pełną specyfikację techniczną.

