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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335429-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Kęty: Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych
2016/S 187-335429
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
EDDI Complex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach
ul. Krakowskiej 98A
Kęty
32-650
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Dudys
E-mail: b.dudys@eddi.com.pl
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eddi.com.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Sprzedaż maszyn budowlanych i wózków widłowych

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

Nazwa:
Dostawa i montaż maszyn niezbędnych do wdrożenia własnej nowej technologii w zakresie wytwarzania
produktów na bazie surowca odpadowego drewnopochodnego.
Numer referencyjny: EC/1/9/16

II.1.2)

Główny kod CPV
42642000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem postępowania jest zakup elementów tworzących linię technologiczną w celu wdrożenia nowej
technologii w parze z innowacyjnymi produktami, w skład której wchodzą następujące części:
Część 1 – Linia prasująca i wykończeniowa,
Część 2 – System transportu wewnętrznego,
Część 3 – Rozdrabniacze,
Część 4 – Linia suszarnicza,
Część 5 – System podawczo – odbiorczy pras,
Część 6 – Urządzenia magazynujące surowiec,
Część 7 – Układ wentylacyjny,
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42642000-8 Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych.
42991400-3 Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury.42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie każdej z wyżej wymienionych części został zawarty w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Umożliwia się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, w celu pozyskania wszelkich
danych mogących być przy.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Linia prasująca i wykończeniowa,
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu postępowania
etap I obejmujący wykonanie czterech kompletnych pras z matrycami oraz stołu obróbki końcowej: 01 marca
2017 r. – 30 maja 2017 r.,
etap II obejmujący wykonanie czterech kompletnych pras z matrycami: 01 września 2017 r. – 30 listopada 2017
r.
etap III obejmujący wykonanie czterech kompletnych pras z matrycami 01 grudnia 2017 r. – 28 lutego 2018 r.,

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System transportu wewnętrznego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 31/05/2017
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
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Numer identyfikacyjny projektu: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Rozdrabniacze
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 31/05/2017
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: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Linia suszarnicza
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 31/05/2017
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: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
System podawczo – odbiorczy pras
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/01/2018
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: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin Wykonania zam.
etap I od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
etap II od 01 marca 2017 r. – 31 maja 2017 r.
etap III od 01 września 2017 r. – 30 listopada 2017 r.
etap IV od 01 grudnia 2017 r. – 28 lutego 2018 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Urządzenia magazynujące surowiec
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2016
Koniec: 31/05/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 10

Dz.U./S S187
28/09/2016
335429-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 10

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: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin Wykonania zam.
etap I od 01 grudnia 2016 r. – 28 lutego 2017 r.
etap II od 01 marca 2017 r. – 31 maja 2017 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Układ wentylacyjny
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
42642000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach (32-650)
przy ul. Krakowskiej 98A.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 31/08/2017
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

28/09/2016
S187
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 10

Dz.U./S S187
28/09/2016
335429-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 10

Numer identyfikacyjny projektu: Wdrożenie nowej technologii w parze z innowacyjnymi produktami”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2: „Kredyt
na innowacje technologiczne.
II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunku wiedzy i doświadczenia, tj.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) dostawy wraz z
montażem urządzeń, wskazanych poniżej:
Odnośnie Części 1 – Linia prasująca i wykończeniowa, o wartości co najmniej 200.000,00 (dwieście tysięcy)
PLN netto każda dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 2 – System transportu wewnętrznego, o wartości co najmniej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy)
PLN netto każda dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 3 – Rozdrabniacze, o wartości co najmniej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN netto każda
dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 4 – Linia suszarnicza, o wartości co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) PLN netto każda
dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 5 – System podawczo – odbiorczy pras, o wartości co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) PLN
netto każda dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 6 – Urządzenia magazynujące surowiec, o wartości co najmniej 50.000,00 (pięćdziesiąt
tysięcy) PLN netto każda dostawa wraz z montażem,
Odnośnie Części 7 – Układ wentylacyjny, o wartości co najmniej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) PLN netto
każda dostaw wraz z montażem.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać wiedzę i
doświadczenie osobno w zakresie każdej z Części.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych określonych w pkt 1.1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć wykaz dostaw, w którego treści winien podać informacje
dotyczące: podmiotu na rzecz, którego dostawy wykazane w wykazie zostały wykonane, przedmiotu dostawy,
terminu realizacji dostawy oraz wartości dostawy. Treść wykazu musi potwierdzać spełnienie warunku
określonego w pkt 1.1. rozdziału 2 zapytania ofertowego w zakresie części, na które składana jest oferta –
wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy dołączyć dokumenty
wystawione przez odbiorcę dostawy potwierdzające należyte wykonane dostaw wskazanych w wykazie, np.
referencje.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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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: 07/11/2016
Czas lokalny: 16:00

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:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/01/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 16:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego EDDI COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
siedzibą w Kętach (32-650) przy ul. Krakowskiej 98A.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani
Odczytaniu podlega treść Formularza oferty.
Podczas otwarcia ofert, Zamawiający wskaże środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu
postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem oferty, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:
Pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
Dokumenty wymienione w pkt 2 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
Oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
— który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
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— Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania 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:
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.
1.1. Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się w każdej z Części następującymi
kryteriami:
1.1.1. Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 55 %;
1.1.2. Kryterium nr 2: Gwarancja – waga kryterium 25 %, przy czym:
1.1.2.1. okres udzielanej gwarancji – waga kryterium 12,5 %;
1.1.2.2. zakres udzielonej gwarancji – waga kryterium 12,5 %, przy czym w ramach tego kryterium
uwzględniane są:
1.1.2.2.1. elementy konstrukcyjne (waga podkryterium – 60 % z całkowitej wagi tego kryterium);
1.1.2.2.2. elementy mechaniczne (waga podkryterium – 20 % z całkowitej wagi tego kryterium);
1.1.2.2.3. elementy elektryczne/elektroniczne (waga podkryterium – 20 % z całkowitej wagi tego kryterium);
1.1.3. Kryterium nr 3: Jakość serwisu (czas zdiagnozowania usterki w okresie gwarancji) – waga kryterium 20
%.
na zasadach szczegółowo opisanych w treści zapytania ofertowego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska

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:
26/09/2016
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