Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezesa Nr 11/2008 z dnia 01.08.2008 r.

Bogdanka 25.04.2014 r.

WARUNKI PRZETARGU
I.

Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
a. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest dostawa :
i. Wariant I
– 1 pompa obiegowa
ii. Wariant II
– 2 pompy obiegowe (praca równoległa)
b. Realizacja od 12.05.2014 do… - określi dostawca (preferowana 30.06.2014)
c. Szczegółowe wymagania techniczne zostały określone poniżej.

II.

Wymagania techniczne
Wykonawca winien dostarczyć materiały o niekwestionowanej jakości, określone
w poniższym opisie przedmiotu zamówienia i odpowiadające wymogom wynikającym
z obowiązujących przepisów prawnych.
– Pompa obiegowa wody grzewczej / 2 pompy obiegowe wody grzewczej
– Miejsce instalacji – powrót z sieci ciepłowniczej
– Temperatura tłoczonego medium <80°C
– Ciśnienie po stronie ssawnej pompy w przedziale 0,4-0,5MPa
– Wysokość podnoszenia jednej pompy 95mH2O
– Przepływ 220m3/h (350m3/h przy współpracy 2 pomp równolegle)
– Wysoka sprawność
– Przystosowanie do zasilania poprzez przemiennik częstotliwości np. firmy
APATOR Control (nie jest w zakresie dostawy)

III.

Sposób składania oferty
Oferta powinna być złożona w zalakowanych lub opieczętowanych kopertach
w terminie do 08.05.2014 r. opisanych w następujący sposób:
Nazwa firmy/pieczęć/aktualny telefon, fax, e-mail
Przetarg na dostawę i uruchomienie pomp obiegowych wody grzewczej na potrzeby
kotłowni „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance
W skład oferty winny wchodzić:
a) Odpis z KRS,
b) Referencje dostaw/produkcji pomp przemysłowych,
c) Opis szczegółowy proponowanych do zastosowania urządzeń (m.in. wskazać
producenta pompy i silnika wraz z lokalizacją fabryki)
d) Wykresy charakterystyki przepływu pomp
e) Potwierdzenie wymagań określonych powyżej i krótki opis zabudowy
f) Koszt realizacji zamówienia całkowity i w rozbiciu na składowe

g) Oświadczenie, że koszt określony w ofercie może podlegać/nie podlega
negocjacjom w trakcie postępowania
h) Termin (ilość dni od daty otrzymania faktury) i sposób płatności (preferowane
30 dni)
i) Przewidywany termin realizacji dostawy urządzeń
j) Określenie czasu obowiązywania oferty od dnia jej złożenia,
k) Warunki gwarancyjne – załączyć wzór karty gwarancyjnej
l) Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia i nie
wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobył wszystkie informacje
niezbędne do przygotowania oferty.
m) Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zadania.
IV.

Wymagania pozostałe
1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta, tj.:
a. osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, wymienione w rejestrze
handlowym dla danego rodzaju osób prawnych
b. właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli
(spółki cywilne),
c. osoby upoważnione przez w/w organy lub właścicieli
d. wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone przez oferenta
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez
osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami
reprezentacji
UWAGA Podpisy powinny być złożone w kolorze innym niż czarny
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ewentualne dokumenty
sporządzone w innym języku wymagają w załączeniu również ich tłumaczenia
3. Oferta nie podlega zwrotowi
4. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postepowania,
tylko wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie u mowy na realizację
prac

V.

Wybór oferty
Oferty po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych poddane zostaną ocenie
(każdy z wariantów niezależnie) w oparciu o następujące kryteria:
a. Kosztowe - do 70 pkt. na podstawie kosztu całkowitego oferty przyznawane
według wzoru:
A = (Kmin / Kbad) x 70
gdzie: A – oznacza liczbę punktów w pierwszym kryterium oceny,
Kmin – oznacza najniższy koszt usługi z wszystkich ofert spełniających
wymagania
Kbad – oznacza koszt usługi badanej danej firmy

b. Techniczne - do 30 pkt na podstawie danych technicznych i gwarancyjnych
przyznawane jako suma według następujących zasad:
B1 = (Nbad / Nmax) x 10
gdzie: B1 – oznacza liczbę punktów w pierwszej części drugiego kryterium oceny,
Nmax – oznacza najwyższą sprawność w oczekiwanym punkcie pracy
z wszystkich ofert spełniających wymagania
Nbad – sprawność w oczekiwanym punkcie pracy badanej oferty

część druga do 5 pkt za wymaganą moc silnika przyznawana według wzoru:
B2 = (Pmin / Pbad) x 5
gdzie: B2 – oznacza liczbę punktów w drugiej części drugiego kryterium oceny,
Pmin – oznacza najniższą moc w oczekiwanym punkcie pracy z wszystkich ofert
spełniających wymagania
Pbad – oznacza moc w oczekiwanym punkcie pracy badanej oferty

część trzecia do 5 pkt za warunki gwarancji przedstawionej oferty przyznawane
według wzoru:
B3 = (Gbad / Gmax) x 5
gdzie: B3 – oznacza liczbę punktów w trzeciej części drugiego kryterium oceny,
Gmax – oznacza najkorzystniejsze warunki gwarancji (czas pełnej gwarancji na
wszystkie elementy oferty + 30% czasu gwarancji ograniczonej), określoną
z wszystkich ofert spełniających wymagania
Gbad – oznacza warunki gwarancji w badanej ofercie
Uwaga: Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące. Maksymalny okres gwarancji
nie może przekroczyć 5 lat.

część czwarta do 5 pkt za warunki serwisu przyznawane według wzoru:
B4 = (Sbad / Smax) x 5
gdzie: B4 – oznacza liczbę punktów w czwartej części drugiego kryterium oceny,
Smax – oznacza najkorzystniejsze warunki serwisu ( czas reakcji, serwis w Polsce)
z wszystkich ofert spełniających wymagania
Sbad – oznacza warunki serwisu w badanej ofercie

część piąta 5 pkt za silnik jednego z poniższych producentów wyposażony
w czujnik temperatury uzwojeń
- SIEMENS,
- CELMA
Uwaga : Spółka przewiduje zamówienie dostawy tylko jednego z w/w wariantów
w oparciu o przeprowadzoną ocenę złożonych ofert.
VI.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

