OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa - Dostawa, montaż i uruchomienie linii
technologicznej do opakowań typu spray
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sannprofi Spółka z o.o., ul. Mała 39/43, 95-006 Bukowiec, woj. łódzkie,
NIP – 727-264-11-71; REGON – 473301554
Tel: 42 637-77-55 ; Fax: 42 637-77-56
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sannprofi.com.pl
I. 2) Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ
„Uruchomienie innowacyjnej linii spray-produktów w oparciu o osiągnięcia nanotechnologii”
I.3) Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i uruchomienie linii
technologicznej do opakowań typu spray
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawa
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie
linii technologicznej do opakowań typu spray.
Miejsce dostawy – zakład produkcyjny w miejscowości Bukowiec, gm. Brójce.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.12.2013 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedzę i
doświadczenie do wykonania zamówienia,
III.3.2) Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

III.3.3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:


Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:


Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,



Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena – waga 70%, termin realizacji – waga 30%.
IV.2.2) Sposób oceny ofert: - zgodnie z opisem kryteriów zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
IV.2.3) Sposób obliczania ceny: - zgodnie z opisem zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
IV.2.4) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.sannprofi.com.pl
IV.3.2) Opis Sposobu przygotowania ofert: zgodnie z opisem sposobu przygotowania ofert zamieszczonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sannprofi Spółka z o.o.,
ul. Mała 39/43; 95-006 Bukowiec
IV.3.3) Termin składania ofert: 16.07.2013r., godzina 15:30,
Miejsce: Sannprofi Spółka z o.o., ul. Mała 39/43; 95-006 Bukowiec
Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2013r., o godzinie 16:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. Sannprofi Spółka z o.o., ul. Mała 39/43; 95-006 Bukowiec
IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

