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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358239-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Urządzenia do obróbki drewna
2016/S 199-358239
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Tomaszuk Daniel Pol-Kres Edwood
ul. Łomaska 86
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Daniel Tomaszuk
Tel.: +48 603655620
E-mail: daniel@edwood.pl
Kod NUTS: PL311
Adresy internetowe:
Główny adres: www.edwood.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.edwood.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.edwood.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot nie będący jednostką sektora finansów publicznych, zajmujący się przetwórstwem drewna
dębowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: przetwórstwo drewna dębowego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Linia do impregnacji ciśnieniowej drewna.

II.1.2)

Główny kod CPV
43810000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii do impregnacji ciśnieniowej drewna – 1 szt.
Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Linia ma zawierać węzeł do impregnacji ciśnieniowej drewna składający się z:
— Trzech pojedynczych autoklawów do ciśnieniowo – próżniowej impregnacji drewna, o minimalnej łącznej
pojemności wsadu drewna 70m3 wraz z pełnym osprzętem w całości wykonanych ze stali nierdzewnej.
— Torowisk z wózkami załadowczymi z automatycznymi wciągarkami oraz pełnymi systemami załadunku/
wyładunku.
— Zbiorników roboczych o pojemności adekwatnej dla pojemności autoklawów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL311
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tomaszuk Daniel POL-KRES EDWOOD, Wólka Plebańska 98, 21-500 Biała Podlaska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jeden komplet – zgodnie z opisem w Sekcji II.1.4.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 21/12/2016
Koniec: 30/05/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Zapytanie ofertowe, Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1
Wdrażanie innowacji przez MŚP.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Podana w Sekcji II.2.7 data początkowa realizacji zamówienia jest datą hipotetczną i zależy od terminu
zakończenia badania, oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
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zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym
Wykonawcą.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 3 do zapytania ofertowego]
b) Wykonawca posiada doświadczenie w produkcji autoklawów wykonanych ze stali kwasoodpornej.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania oraz minimum 2 referencji dotyczących
produkcji autoklawów wykonanych ze stali kwasoodpornej potwierdzających, że autoklawy zostały wykonane w
sposób należyty. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje do oferty
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie
spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w pkt. 3
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co
do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem
oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a
Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące
doświadczenia: Wykonawca posiada doświadczenie w produkcji autoklawów wykonanych ze stali
kwasoodpornej.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 3 do zapytania oraz minimum 2 referencji dotyczących
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produkcji autoklawów wykonanych ze stali kwasoodpornej potwierdzających, że autoklawy zostały wykonane w
sposób należyty. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć referencje do oferty.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy
będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku,
gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą
przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego,
odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP
obowiązującego w dniu publikacji zapytania w Dzienniku Urzędowym UE.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2016
Czas lokalny: 17:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2016
Czas lokalny: 17:05
Miejsce:
Brak sesji publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w
związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji drewna Black Oak Technology”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone również na stronie internetowej https://
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Tomaszuk Daniel POL-KRES EDWOOD
ul. Łomaska 86
Biała Podlaska
21-500
Polska
Tel.: +48 603655620
E-mail: daniel@edwood.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2016
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