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Dostawa wytłoczki z masy papierowej wraz z wykonaniem form
Data publikacji: 13.06.2019
Informacje o ogłoszeniuOpis przedmiotu zamówieniaOcena ofertyZamawiający Beneficjent

Treść została opublikowana.
UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików
opublikowanego ogłoszenia.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert

do dnia 24-06-2019
Drukuj

Numer ogłoszenia

1190346
Edytuj

Status ogłoszenia

Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres pgorecki@piap.pl oraz
kzp@piap.pl do dnia 24 czerwca 2019
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pgorecki@piap.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Górecki
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

228740070
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wytłoczki z masy papierowej wraz z formami
Próbna partia wytłoczek papierowych o wymiarach gabarytowych ok.
800x450x170mm wg załączonego projektu – min 600 szt.,
Grubość materiału: 2,5-3mm z możliwością uzyskania do 4mm przy
korekcie parametrów procesu wytwarzania,
Surowiec: pulpa papierowa z tektury, domieszkowana w celu osiągnięcia
odporności na przesiąkanie przy kontakcie z wodą.
Wykonanie zestawu narzędzi/form do wytwarzania pojedynczego elementu
z pulpy papierowej oraz do jego obróbki wykańczającej - tzw. afterpress’u,

Gwarancja min. 36 miesięcy lub 100 tys. sztuk (w zależności co pierwsze
nastąpi)

Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2019.
Kategoria ogłoszenia

Dostawy
Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Elementy do budowy manekinów w projekcie
Przedmiot zamówienia

Wytłoczki z masy papierowej wraz z formami
Próbna partia wytłoczek papierowych o wymiarach gabarytowych ok.
800x450x170mm wg załączonego projektu – min 600 szt.,
Grubość materiału: 2,5-3mm z możliwością uzyskania do 4mm przy
korekcie parametrów procesu wytwarzania,
Surowiec: pulpa papierowa z tektury, domieszkowana w celu osiągnięcia
odporności na przesiąkanie przy kontakcie z wodą.
Wykonanie zestawu narzędzi/form do wytwarzania pojedynczego elementu
z pulpy papierowej oraz do jego obróbki wykańczającej - tzw. afterpress’u,

Gwarancja min. 36 miesięcy lub 100 tys. sztuk (w zależności co pierwsze
nastąpi)
Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2019.
Kod CPV

42810000-7
Nazwa kodu CPV

Części maszyn do produkcji papieru i tektury
Harmonogram realizacji zamówienia

Do 31 lipca 2019
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Oświadczenie wraz z ofertą

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
K 1 – Cena brutto za dostawę 100%
Zaoferowana cena brutto ogółem musi uwzględniać wszystkie niezbędne
prace do zrealizowania zamówienia.
Sposób obliczania wartości punktowej
Wartość punktowa poszczególnych kryteriów będzie wyliczana na
podstawie następujących
wzorów:
Kryterium – K1 = 100 * najniższa z oferowanych cen/cena z ocenianej
oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym bilansem
punktowym, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w
niniejszym zapytaniu ofertowymi.
W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu porównania ofert
zamawiający do ceny oferty doliczy wartość podatku od towarów i usług
VAT oraz wartość opłat celnych jaką będzie zobowiązany zapłacić w
przypadku wyboru tej oferty
Wykluczenia

wykonawca będący osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art.
228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub¬ art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2. wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
3. wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4. wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest
w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5. wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
6. wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca
pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
8. wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające
na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
9. wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z
2016 r. poz. 437);
10. wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka

zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
12. Oraz wobec podmiotów dla których zachodzą poniższe powiązania:
- powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w
relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.);
- będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego
organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru
lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach
dostawcy towaru lub usługi;
- będący podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku
do Zamawiającego w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014;
- będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu
art. 32 ust. 2 ustawy o VAT.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
Adres

al. Aleje Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu

+48228740325
Fax

22 874 02 21
NIP

5250008815
Tytuł projektu

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym
systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem
ochronnym MOBI-TARGET.
Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0076/16-00
Liczba wyświetleń: 1
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl
tel.: 22 273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)
Regulamin
O Bazie Konkurencyjności
Polityka prywatności
Dostępna strona
Kontakt
Mapa strony
Jak znaleźć ogłoszenie
Rejestracja i dodawanie ogłoszeń
Listy sprawdzające
Podręcznik beneficjenta
FAQ
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