Zapytanie ofertowe numer 3/2020/DENNICE

Request for proposal No. 3/2020/DENNICE

Numer POIR.01.01.01-00-0842/16-00

No. POIR.01.01.01-00-0842/16-00

Informacje o ogłoszeniu:

Information about the tender:

I. Zamawiający:

I. Zamawiający/Ordering Party:

REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.,

REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.,

ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia,

Sobieskiego 42 Street, 84-230 Rumia,

NIP: 9580003970,

NIP: 9580003970,

REGON: 191056699,

REGON: 191056699,

KRS 0000073696.

KRS: 0000073696.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Contact persons regarding the tender:

Magdalena Dąbrowicz – Rzeczycka – Kierownik
B+R, Tel.: 505 607 568.

Magdalena Dąbrowicz-Rzeczycka – R&D
Manager, Phone: 505 607 568.

Tytuł projektu:

Project’s title:

„Optymalizacja systemów zasilających napędy „Optimization of systems supplying drives
pracujące w transporcie morskim, drogowym i operating in sea, road and rail transport, which
kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w use natural gas in liquefied form”.
postaci skroplonej.”
II. Miejsce i sposób składania ofert:

II. Place and method of submitting offers:

Oferty można składać elektronicznie (skany
podpisanych dokumentów) do końca dnia
24.06.2020 roku na adres: m.rzeczycka@rls.rh.pl
z tytułem ,,Oferta dotycząca zapytania ofertowego
3/2020/DENNICE na zakup dennic.’’

Offers can be submitted electronically (scans of
signed documents) until the end of 24.06.2020 via
the
following
e-mail
address:
m.rzeczycka@rls.rh.pl with the title: “Offer
concerning the request for proposal No.
3/2020/DENNICE for the purchase of end caps”.

Dokumenty, w tym oferta, powinny być podpisane
przez osobę upoważnioną do reprezentowania
oferenta – zgodnie z zasadami jego reprezentacji.
Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzone jest w formie
zapytania ofertowego i nie podlega przepisom
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
- www.bazakonkurencyjności.gov.pl.

Documents (including the offer) should be signed
by a person authorized to represent the tenderer
– in accordance with the rules of his or her
representation.
Procedure:
The procedure is conducted in the form of a
request for proposal and it is not subject to the
provisions of the Act of 29 January 2004 – Public
Procurement Law.
The method of making the request for proposal
public:
- www.bazakonkurencyjności.gov.pl.
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III. Opis przedmiotu zamówienia:
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyboru
Dostawcy,
który
dostarczy
do
siedziby
Zamawiającego:
1) DENNICĘ 1.4307 D=4400, h=180,
H=1038,7 , r1=452, R1=4412 DIN 28011
ATEST 3.1
Wymiary bez tolerancji zgodnie z ISO
13920-BF, ISO 2768-mK, waga (kg)
2.032,37, materiał: 1.4307, minimalna
grubość końca naczynia nie powinna być
mniejsza niż 12 mm (według rysunku
technicznego numer RLS.01.003) - 1
sztuka,

III. Order description:
Short description of the subject of the order:
This request for proposal concerns the selection
of the Supplier, who will deliver to the
headquarters of the Ordering Party:
1) END CAPS 1.4307 D=4400, h=180,
H=1038,7 rl=452, R1=4412 according to
the
standard
DIN
28011,
3.1
CERTIFICATE,
dimensions
without
tolerance according to ISO 13920-BF,
ISO 2768-mK, weight (kg) 2.032,37,
material: 1.4307, minimum thickness of
the end of the vessel should not be less
than 12 mm (according to the technical
drawing No. RLS.01.003) – 1 piece.
2) END
CAPS
1.4404
D=3900,
H=1220,6
according
to
the
standard
DIN
2) DENNICE 1.4404 D=3900, H=1220,6
28013, 3.1 CERTIFICATE, dimensions
DIN 28013 ATEST 3.1
without tolerance according to ISO
Wymiary bez tolerancji zgodnie z ISO
13920-BF, ISO 2768-mK, weight (kg)
13920-BF, ISO 2768-mK, waga (kg)
3.300,19, material: 1.4404, minimum
3.300,19, materiał: 1.4404, minimalna
thickness of the end of the vessel should
grubość końca naczynia nie powinna być
not be less than 22 mm (according to the
mniejsza niż 22 mm (według rysunków
technical drawing No. RLS.01.032.01 i
technicznych numer RLS.01.032.01 i
RLS.01.032.02) – 2 pieces, i.e. one piece
RLS.01.032.02) - 2 sztuki,
according to the technical drawing No.
to jest jedna sztuka według rysunku
RLS.01.032.01 and one piece according
technicznego numer RLS.01.032.01 i
to
the
technical
drawing
No.
jedna
sztuka
według
rysunku
RLS.01.032.02,
technicznego numer RLS.01.032.02,
3) END CAPS WITH HOLES 1.4307
3) DENNICĘ Z OTWORAMI 1.4307
D=4400, H=1026,5, according to the
D=4400, H=1026,5 zgodnie z normą DIN
standard DIN 28011, 3.1 CERTIFICATE,
28011, ATEST 3.1, wymiary bez tolerancji
dimensions without tolerance according
zgodnie z ISO 13920-BG, ISO 2768-mK
to ISO 13920-BG, ISO 2768-mK weight
waga (kg) 1.995,26, materiał 1.4307,
(kg) 1.995,26, material: 1.4307, minimum
minimalna grubość końca naczynia nie
thickness of the end of the vessel should
powinna być mniejsza niż 12 mm (według
not be less than 12 mm, (according to the
rysunku
technicznego
numer
technical drawing No. RLS.01.004).
RLS.01.004).

- wyżej wskazane rysunki techniczne stanowią
załączniki numer 6-9 do zapytania ofertowego.

- the above-mentioned technical drawings
constitute annexes No. 6-9 to the request for
proposal.
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IV. Cel zamówienia:
Celem
zamówienia
objętego
niniejszym
zapytaniem ofertowym, jest wybór dostawcy
DENNIC o wymiarach i w ilości wskazanych w
niniejszym zapytaniu ofertowym, niezbędnych do
realizacji projektu ,,Optymalizacja systemów
zasilających napędy pracujące w transporcie
morskim, drogowym albo kolejowym, które
wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej’’
nr um. POIR.01.01.01-00-0842/16-00.’’

IV. Purpose of the order:
The purpose of the order covered by this request
for proposal is the selection of the Supplier for
END CAPS with the dimensions and quantity
indicated in this request for proposal, necessary
for the implementation of the project entitled
“Optimization of systems supplying drives
operating in sea, road or rail transport, which use
natural gas in liquefied form” – contract No.
POIR.01.01.01-00-0842/16-00.

V. Warunki gwarancji i dostawy:
Przedmiot zamówienia powinien zostać objęty
gwarancją. Minimalny wymagany okres gwarancji
to 24 miesiące od daty dostawy i podpisania
protokołu odbioru. Gwarancja zostanie udzielona
zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zakupu Towarów
i Usług Zamawiającego stanowiących załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Warranty and delivery conditions:
The subject of the order should be covered by the
warranty. The minimum required warranty period
is 24 months from the date of delivery and signing
the acceptance report. The warranty shall be
granted in accordance with the General Terms
and Conditions for the Purchase of the Ordering
Party’s Goods and Services attached to this
request for proposal.

VI. Kryteria dostępu:
Wymagane jest przedstawienie m.in. 2 (dwóch) z
ostatnich 3 (trzech) lat referencji potwierdzających
dostawę dennic o parametrach zbliżonych do
przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
Kod CPV
1460000-8 – Metale zwykłe
Kategoria ogłoszenia: Dostawa
Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

VI. Access criteria:
It is required to present at least 2 (two) reference
letters from the last 3 (three) years confirming the
delivery of end caps with parameters similar to the
subject of this request for proposal.
CPV code:
1460000-8 – Basic metals
Ad category: Delivery
Ad subcategory: Other deliveries

VII. Harmonogram realizacji zamówienia:
Zawarcie umowy do dnia 03.07.2020 roku.
VII. Order processing schedule:
Nieprzekraczalny termin realizacji Dostawy – 16 Conclusion of the contract until 3 July 2020.
tygodni od daty zawarcia umowy.
Deadline for the delivery – 16 weeks from the
conclusion of the contract.
VIII. Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: Pomorskie, Powiat: Wejherowski,
Miejscowość, Rumia, ul. Sobieskiego 42.

VIII. Place of performance for the order:
Voivodeship: Pomeranian, District: Wejherowski,
Town: Rumia, Sobieskiego 42 Street.
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IX. Dodatkowe warunki:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany
lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania
ofertowego, przed upływem terminu składania
ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub
uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie
opublikowana
na
stronie:
www.bazakonkurencyjności.gov.pl.

IX. Additional conditions:
The Ordering Party reserves the right to change
or supplement the content of this request for
proposal before the deadline for submitting offers.
Information
about
making
changes
or
supplementations to the content of the request for
proposal will be published on the website:
www.bazakonkurencyjności.gov.pl.

W przypadku wprowadzeniu zmian lub
uzupełnienia zapytania ofertowego, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie
to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian.

In the event of introducing changes or
supplements to the request for proposal, the
Ordering Party shall extend the deadline for
submitting tenders by the time necessary to
introduce changes to tenders – if necessary due
to the scope of the introduced changes.

X. Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania
punktacji.

X. Evaluation of the tender
Criteria of evaluation and the method of scoring

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu
o cenę netto za całość przedmiotu zamówienia.
Kryterium: Cena PLN (C)*
Waga kryterium w %: 100%
Metoda oceny kryterium:
(C min: C bad) x 100 x 100%
Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100
punktów
gdzie:
C min – najniższa wartość zamówienia netto
spośród ofert nieodrzuconych
C bad – wartość zamówienia netto ocenianej
oferty
Uwaga: 1% = 1 pkt
Maksymalna suma punktów: 100 punktów
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
objęte niniejszym zapytaniem ofertowym oraz
obejmować wszystkie koszty związane z
terminowym
i
prawidłowym
wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i

The selection of the best tender will be based on
the net price for the entire subject of the contract.
Criterion: Price PLN (C)*
Criterion weight in %: 100%
Criterion assessment method:
(C min.: C bad) x 100 x 100%
Maximum number of points: 100 points
where:
C min – the lowest order value (net) among valid
tenders
C bad – order value (net) of the evaluated tender
Note: 1% = 1 point
Maximum amount of points: 100 points
The price must take into account all the
requirements covered by this request for proposal
and include all costs connected with the timely
and correct performance of the subject of the
contract, as well as the conditions and guidelines
determined by the Ordering Party (concerning the
subject of the contract).
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wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
XI. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są
podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
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 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,
o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.
X. Wybór wykonawcy:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz na stronie na stronie:
www.bazakonkurencyjności.gov.pl w terminie
14dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy
kompletnych dennic w ilości, o wymiarach i
charakterystyce
zgodnej
z
rysunkami
technicznymi załączonymi do niniejszego
zapytania ofertowego.

XI. Exclusions
Entities associated personally and financially with
the Ordering Party are excluded from participation
in the proceedings.
Capital or personal relations are understood as
mutual connections between the Ordering Party,
or persons authorized to incur liabilities on behalf
of the Ordering Party or persons performing
activities related to the procedure for selecting the
Supplier on behalf of the Ordering Party, and the
Supplier, in particular:
a) participation in the company as a partner of a
civil law partnership or a partnership,
b) possession of at least 10% of shares or stocks,
unless the lower threshold results from legal regulations or is not specified by the MA in the program’s guidelines,
c) performance of the function of a member of supervisory or management body, a proxy, a representative,
d) being married, in a relationship of kinship or
affinity in a straight line, second-degree kinship or
second-degree affinity in a collateral line or in
adoption, custody or guardianship.

X. Selection of the contractor:
The Ordering Party shall notify tenderer about the
selection of the best offer via e-mail messages
and
on
the
website:
www.bazakonkurencyjności.gov.pl within 14 days
from the selection of the best tender.
The subject of the order is the selection of a
supplier for complete end caps in quantity,
dimensions and characteristics in accordance with
the technical drawings attached to this request for
proposal.

5
Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund within the framework of the Intelligent
Development Operational Program 2014-2020. / Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

XI. Oferty częściowe:
Zamawiający nie przewiduje możliwości
składania ofert częściowych.

XI. Partial tender:
The Ordering Party is not interested in the
submission of partial tenders.

XII. Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:

XII. Annexes that constitute an integral part of
the request for proposal:

1) Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy.

1) Annex No. 1 – Tender form.

2) Załącznik numer 2 - Oświadczenie o
braku powiązań kapitałowych i osobowych.

2) Annex No. 2 – Declaration on the lack of

3) Załącznik numer 3 - Deklaracja antykorupcyjna do stosowania w umowach z kontrahentami Zamawiającego.
4) Załącznik numer 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z deklaracją antykorupcyjną.
5) Załącznik numer 5 – Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Remontowa LNG
Systems Sp. z o.o.
6) Załącznik numer 6 – Rysunek techniczny
dennicy numer RLS.01.003.
7) Załącznik numer 7 – Rysunek techniczny
dennicy numer RLS.01.004.
8) Załącznik numer 8 – Rysunek techniczny
dennicy numer RLS.01.032.01.
9) Załącznik numer 9 – Rysunek techniczny
dennicy numer RLS.01.032.02.
10) Załącznik numer 10 – deklaracja antykorupcyjna Zamawiającego.

capital and personal connections.

3) Annex No. 3 – Signed anti-corruption declaration appropriate in contracts with Ordering Party’s contractors.

4) Annex No. 4 – Declaration on reading the
anti-corruption declaration.
5) Annex No. 5 – General Terms and Conditions for the Purchase of Remontowa LNG
Systems Sp. z o.o.’s Goods and Services.
6) Annex No. 6 – Technical drawing of the
end cap No. RLS.01.003.
7) Annex No. 7 – Technical drawing of the
end cap No. RLS.01.004.
8) Annex No. 8 – Technical drawing of the
end cap No. RLS.01.032.01.
9) Annex No. 9 – Technical drawing of the
end cap No. RLS.01.032.02.

10) Annex No. 10 - Anti-corruption declaration
the Ordering Party.
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