Rumia, dnia 22.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pod tytułem „Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu
systemu dystrybucji LNG w oparciu o kriogeniczne kontenery zbiornikowe”, który otrzymał
dofinansowanie ze środków instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility), zapraszamy do
składania ofert.

I.

Zamawiający

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Jana III Sobieskiego 42 ,
NIP: 958-000-39-70
Osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Imię i nazwisko: Jakub Turek
E-mail : j.turek@rls.rh.pl
Uwaga: Kontakt w sprawie pytań bądź wyjaśnień jest możliwy jedynie drogą mailową.

II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 6 szt. dennic zaprojektowanych zgodnie z standardem DIN
28013.
Wymiary dennicy zostały przedstawione w Załączniku nr 1 (Rysunek).
Zamawiający oczekuje, iż:
•

Dennice zostaną wykonane w technologii tłoczenia na zimno ze stali 1.4301 z atestem 3.2 w
pełnym jego zakresie, wydanym przez jednostkę notyfikowaną akredytowaną w ramach oceny
zgodności z Dyrektywą 2010/35/EU, wraz z wynikiem próby udarności w -196oC.

•

Minimalna grubości dennicy po tłoczeniu (M.A.F): 12 mm.

•

Dennice zostaną dostarczone z atestem 3.2 w pełnym jego zakresie, wydanym przez jednostkę
notyfikowaną akredytowaną w ramach oceny zgodności z Dyrektywą 2010/35/EU.
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W poniższej tabeli zestawiono oczekiwania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
Lp.

Element

Dennica
12mm

1

Materiał

Powierzchnia [m2]

Wymiary [mm]

1.4301

Wymiary dennicy
wskazano w
Załączniku nr 1 do
Zapytania

Wymiary dennicy
wskazano w
Załączniku nr 1 do
Zapytania

Grubość [mm]
Wymiary
dennicy
wskazano w
Załączniku nr
1 do
Zapytania

Szt.

Uwagi

6

Certyfikat
3.2 –
materiał
tłoczony
na zimno

Oferta powinna zwierać termin wykonania i uwzględniać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego.
Kategoria zamówienia: dostawy
CPV – Wspólny słownik zamówień:
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem
aparatury elektrycznej).

III.

Wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia

Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania.
Pytania należy skierować drogą mailową na adres wskazany w pkt. I niniejszego Zapytania.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na swojej
stronie internetowej: http://www.rls.rh.pl.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie przez Oferenta:
dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień o zakresie zbliżonym do
przedmiotu zamówienia (co najmniej 5 listów referencyjnych).

V.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Wykonawców powiązanych 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,
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•

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.
2. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego.
4. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

VI.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: j.turek@rls.rh.pl
2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2018 do godz. 15.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające Formularza ofertowego oraz wymaganych
załączników będą odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert lub/ i dostarczenia dodatkowych dokumentów.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru
oferenta, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, bez podania przyczyny.
9. Wymagany termin ważności oferty: min. 30 dni liczone od daty złożenia oferty.
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VII.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu
ofertowym.

2.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, kierując się punktowym systemem oceny
spełnienia kryteriów wg przedstawionego poniżej sposobu przydziału punktów (maksymalnie do
uzyskania 100 pkt).

3.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
a. Kryterium K1 „Cena brutto” (waga 80% - maksymalnie 80 pkt. ).
Ocena punktowa w kryterium K1 „Cena zawierająca wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Najniższa cena brutto ze wszystkich ofert
K1 = ------------------------------------------------------- X 80 pkt.
Cena brutto ocenianej oferty

b. Kryterium K2 „Termin dostarczenia” (waga 20% – maksymalnie 20 pkt)
10 tyg. – 5 pkt,
9 tyg. – 10 pkt.,
8 tyg. – 15 pkt,
7 tyg. – 20 pkt.
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów.

5.

W przypadku takiej samej ilości sumarycznej punktów kryterium rozstrzygającym będzie cena
(oferta z najniższą ceną spośród oferentów o tej samej liczbie punktów).

6.

W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że w załączniku do zapytania ofertowego zamieściliśmy
klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do
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zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej. Dostawca/Wykonawca ma obowiązek, podczas
pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek
informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest
zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Rysunek (charakterystyka przedmiotu zamówienia)
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 4 – Oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
Klauzula RODO
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