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ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia
gt f , OV-: .2019 r,

na dostawe zestawu wvciagowego - dvgestorium (1 zestaw)

I. Informacje ogólne

|. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Zapytanie ofęrtowę prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjnoŚci.
3. Do niniejszęgo zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Pra:wo Zamówięń Publicznych z
dnia 29 sty cznia 200 4 r. (D z. U . z 20 1 8r., poz. 19 8 6).

II. opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówięnia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa zęStawu wyciągowego -
dygestorium (1 zestaw). Zaoferowany zęstaw wyciągowy (dygestorium) ma spełniać wymogi specyfikacji
technicznej z załącznika nr 1 . Integral ną częścią złożonej oferty maj ą być takŻe podpisane dru|<t załączników nr
2 oraz3.
Zamaw iający informuj e, ze :

- wersje językowe (inne niż język polski) norm wymienionych w załączniku nr 3 (oświadczenia Wykonawcy)
uwaŻa się za normy równoważnę, jeŻeli Są to normy innych krajów UE, będące tą Samą normą zharmonizowatą;
- w kazdym momencie po złoŻeniu oferly przez Wykonawcę, Zamawiający moŻę węzwać Wykonawcę do
przedłoŻenia dokumęntów wymienionychw załączni|<v nr 3 (oświadczenia Wykonawcy).

W ofercie należy podać:

1. cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena ma obejmować wszystkie koszty z;wiązane zreaIizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty: dostawy do Zamawiającego, montaŻu, podłączenie mebli do instalacji - jeŹeli ich
wyjścia znajdują się w obrębie mebla);
2. waruŃi oraz okręs gwarancji;
3. upusty, zńŻkJ

Inne wymagania:
l. termin realizacji dostawy: Zamauńający podpisze zamówienie / umowę z wybrartym Wykonawcą na
reatizację dostawy przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga realizacji dostawy wraz z wykonaniem
montazu w terminie do 12 tygodni od daty potwierdzęnia zamówięnia / podpisania umowy;
2. warunki płatności - Zamawiający wymaga tęrminu płatności, który będzie liczony od daty dostarczenia do
GIG prawidłowo wystawionej faktury' Faktura zostanie wystawiona w oparciu o zręa|izowaną dostawę.
Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane protokoły: iloŚciowo - jakościowe oraz z przęptowadzonego
montażu.

III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
IV.
1. Kryteriami oceny ofert będą:

a) Cena brutto :95 o/o

Przyznawanię ilości punktów poszczególnym ofęrtom w krytęrium ,'cena brutto'' odbywać się będzie wg
następującej zasady: 

najtiŻszacęna brutto występująca w ofęrtach x 100
X punktów

cena brutto oferty ocenianej
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- olrzpafia ilość punktów pomnożona zostanię przezwagę krytęrium tj' 95%. Wyliczenie zostanię dokonane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów: 95.

b) Termin płatności:57o
- do 21 dni - 0 pkt.
- do 30 dni - 5 pkt.

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone
w,,opisie przedmiotu zamówięnia''.

3. Cęna podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianię w trakcie realizacji zamówięnia.
4. Informujemy, Że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie Państwo o tym fakcie

powiadomieni orazŻę zostanię ptzygotowanę zamówienie / umowa'

lV. Miejsce i termin składania ofert
1. ofertę należy złoŻyć do dnia .'./..1':.'?.v.:. zotg r, oferty można złoŻyć drogą elektroniczną lub w
siedzibię Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 1óó Katowice
adres e - mail: a.iuraszczvk@gig.eu

Kontakt handlowv:

- Monika Wallenburg: tel. (32) 259 25 47) fax: (032) 259 22 051, e-mail: m.wallenburs@sis.eu
- Agata Juraszczyk: tel. (32) 259 25 871' fax: (032) 259 22 05; e-mail: a.iuraszczvk@siq.eu

2. Zamawiający informuje, iŻ ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamautiającęgo w okresie
od dnia wszczęcia niniejszego rozeznaria rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapyŁania ofertowego w kazdej chwili, bez podania
przyczyny.

4. W toku badania tręŚci ofert Zamavłiający zastrzęEa sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy o złoŻęnię
wyjaŚnień, dotyczących tręści złoŻonej oferty oraz do Wznaczęnia terminu do udzielenia odpowiedzi pod
rygoręm odrzucęnia oferty.

ZAPRASZAMY Do SKŁADANIA oF'ERT

Z powaŻaniem,

Kierownik Działu Handlowego
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