Elbląg, dn. 21.10.2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2016

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Zakup i montaż kotła na biomasę w przedsiębiorstwie
Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z o. o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie
4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Centrum
Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Elblągu zaprasza do złożenia
oferty na zakup Kotła na biomasę do mocy 420 KW
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.)

I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Studzienna 25B, 82-300 Elbląg
tel: 55 236 64 45 fax: 55 237 23 89
www.wopal.pl
wopal@wopal.pl, renata@wopal.pl.

II.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Zakup Kotła na biomasę do mocy 420 KW w przedsiębiorstwie Centrum Recyklingu Palet
WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

III.

CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest zakup Kotła na biomasę do mocy 420 KW.

IV.

KODY CPV:
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

V.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup Kotła na biomasę do mocy 420 KW w
przedsiębiorstwie Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
2. Zakres obejmuje:
Kocioł na biomasę do mocy 420KW
Maksymalna temperatura medium grzewczego – 95C
Minimalne ciśnienie robocze 2,5 Bar
Wilgotność biomasy – 20-50%
Gradacja biomasy – do 25 mm
W skład kotła energetycznego wchodzi:
a. Ceramiczna komora spalania z wielopunktowym systemem
napowietrzania wtórnego o dwóch biegach spalin. Konstrukcja komory
spalania zapewnia czas przebywania gazów spalinowych w środowisku
temperatury ˃850C przez co najmniej 2 sekundy, przy zawartości tlenu
6%. Takie rozwiązanie gwarantuje całkowite spalenie materiału
organicznego.
b. Palenisko retortowe zbudowane z sekcji stopowych żeliwa i chromu z
napowietrzaniem pierwotnym
c. Wymiennik wodny płomieniówkowy o dwóch ciągach
d. Dmuchawa powietrza pierwotnego
e. Dmuchawa powietrza wtórnego
f. Multicyklon
g. Wentylator wyciągowy spalin
h. System wprowadzania paliwa do paleniska – transporter ślimakowy 175
mm w rurze 219 mm napędzany przekładnią.
i. Celka zrzutowa transportera ślimakowego – światło zrzutu 219x450 –
zaopatrzona w system fotokomórek uruchamiających wygarniacz
zbiornika buforowego.
3. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w następujących
dokumentach:
a. Projekt budowlany z planem zagospodarowania działki.
4. Użyte w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne
materiałów i urządzeń, odnoszące się do konkretnego wyrobu lub źródła pochodzenia,
szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub
specyficznego pochodzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.
5. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie
charakter przykładowy.

6. Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej
obiektu.
7. Potencjalny oferent ma prawo wglądu w siedzibie Zamawiającego do dokumentacji:
a. Projekt budowlany z planem zagospodarowania działki.
8. Upublicznienie zapytania ofertowego:
Niniejsze zapytanie ofertowe
opublikowane na stronie internatowej Zamawiającego: www.wopal.pl
VI.

zostało

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni licząc
od dnia zawarcia umowy.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

VIII.

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

1. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
3. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Koszty dotyczące przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
IX.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

1. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia
lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
2. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie/uzupełnienie.
3. Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do
oceny najkorzystniejszej oferty.
4. Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału skutkują odrzuceniem oferty Oferenta.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:
a. cena ofertowa netto = 100%
i.
Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie
musiał ponieść w związku z przedmiotem zamówienia.
ii.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
iii.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą
cenę
X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Studziennej 25B, 82-300 Elbląg, osobiście
lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej pod ww. adres.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 04.11.2016 r. godz. 15:00
3. Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu oferty do
Zamawiającego
4. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data
i godzina wpływu oferty na ww. adres
5. Oferta powinna zawierać podpisy oraz parafy osób uprawnionych lub upoważnionych przez
Wykonawcę oraz numerację zapisanych stron. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny
być czytelne.
XI.

OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

1. Pytania należy kierować do Pani Renaty Opęchowskiej na adres renata@wopal.pl. Na
pytania Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania
wpłyną nie później niż na 2 dni przed ostateczną datą złożenia ofert.
XII.

WARUNKI WYKLUCZENIU Z UDZIALU W POSTĘPOWANIU:
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
a. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
i.
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii.
posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
iii.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv.
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.
b. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

XIII.

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących
przypadkach:
a. Nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia;
c. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. Postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego
ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 Potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

……………………………………
Miejscowość i data
Dane Zamawiającego:
Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Studzienna 25B, 82-300 Elbląg

Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy …………………………………………………
Adres ……………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………
Adres e – mail…………………………………………………

W związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2016 z dnia 12.10.2016 r. otrzymanym od Centrum
Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Elblągu na realizacje projektu
dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4
Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych pt. „Zakup i montaż kotła na biomasę w przedsiębiorstwie Centrum
Recyklingu Palet WOPAL Spółka z o. o.” składamy ofertę cenowa na zakup Kotła na biomasę do mocy
420 KW
Zakres obejmuje:
Kocioł na biomasę do mocy 420KW

Maksymalna temperatura medium grzewczego – 95C
Minimalne ciśnienie robocze 2,5 Bar
Wilgotność biomasy – 20-50%

Gradacja biomasy – do 25 mm
W skład kotła energetycznego wchodzi:
j.

k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Ceramiczna komora spalania z wielopunktowym systemem
napowietrzania wtórnego o dwóch biegach spalin. Konstrukcja komory
spalania zapewnia czas przebywania gazów spalinowych w środowisku
temperatury ˃850C przez co najmniej 2 sekundy, przy zawartości tlenu
6%. Takie rozwiązanie gwarantuje całkowite spalenie materiału
organicznego.
Palenisko retortowe zbudowane z sekcji stopowych żeliwa i chromu z
napowietrzaniem pierwotnym
Wymiennik wodny płomieniówkowy o dwóch ciągach
Dmuchawa powietrza pierwotnego
Dmuchawa powietrza wtórnego
Multicyklon
Wentylator wyciągowy spalin
System wprowadzania paliwa do paleniska – transporter ślimakowy 175
mm w rurze 219 mm napędzany przekładnią.
Celka zrzutowa transportera ślimakowego – światło zrzutu 219x450 –
zaopatrzona w system fotokomórek uruchamiających wygarniacz
zbiornika buforowego.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:
……………………………… zł netto (słownie………………………………………………………………………..........................)
……………………………… zł brutto (słownie………………………………………………………………………..........................)
Podatek VAT (………..%) ……………………………………………………………..zł
Oświadczamy, że:
1. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu zamówienia
z należyta starannością i wiedza techniczna.
2. Zapoznaliśmy się z warunkami zaproszenia do złożenia oferty wraz z złącznikami i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 60 dni roboczych licząc od dnia zawarcia
umowy.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oferta ważna 30 dni.
……………………………..

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym

……………………………………
Miejscowość i data
OŚWIADCZENIE
Dane Wykonawcy:
Nazwa firmy …………………………………………………
Adres ……………………………………………………………
Tel. ………………………………………………………………
Adres e – mail…………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 02/2016 z dnia 21.10.2016 r. oświadczam, że jako Oferent:
Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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:
1.
2.
3.
4.

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
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.

……………………………..
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego

……………………………………
Miejscowość i data

POTWIERDZENIE

Potwierdzam wpływ w dniu ……………………………….. o godzinie ………………………. zapytania ofertowego
nr 02/2016 z dnia 21.10.2016 r. przesłanego przez firmę:

……………………………..
Podpis Wykonawcy

