BERTRAND sp. z o.o. sp. k
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino
TEL: +48 58 678 07 78
FAX: +48 58 678 07 79

Luzino, dn. 15.01.2018r.

Dotyczy: zapytania ofertowego 1/ZP/D/11/17 na dostawę okleiniarki dla firmy Bertrand.

PROTOKÓŁ WYBORU
najkorzystniejszej oferty

W imieniu Zamawiającego tj. Bertrand sp. z o o. sp. k, informuje że w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na dostawę okleiniarki, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Dane firmy:
Fux Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH
A 4575 Rossleithen 72
Austria
Data wpłynięcia oferty: 19.12.2017r.
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawiał warunków dostępu
Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/D/11/17 zostało upublicznione
poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie http://www.bertrand.pl oraz w bazie
konkurencyjności.
Oferta otrzymała łącznie 85 punktów w następujących kryteriach oceny ofert:





Cena: 126 000,00 EUR - 70 punktów
Gwarancja: 24 miesiące - 5 punktów
Czas realizacji dostawy: 3 miesiące - 10 punktów
Posiadane certyfikaty środowiskowe: 0 szt. – 0 punktów

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Fux Maschinenbau und Kunststofftechnik GmbH spełnia wymagania podane w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, mieści się w środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć
na realizację zadania oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena.
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Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę podmiotów:
Dane firmy:
GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski
ul. Towarowa 5
08-530 Dęblin
Data wpłynięcia oferty: 05.01.2018r.
Podmiot nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym: Tak
Podmiot spełnia warunku udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawiał warunków dostępu
Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/D/11/17 zostało upublicznione
poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie http://www.bertrand.pl oraz w bazie
konkurencyjności.





Cena: 92 500,00 EUR
Gwarancja: 13 miesięcy
Czas realizacji dostawy: 3 miesiące
Posiadane certyfikaty środowiskowe: 0 szt.

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający odrzuca ofertę GLUETECHNIKA Krzysztof Jagielski ze względu na niezgodność oferty ze
specyfikacją opisu przedmiotu zamówienia. W dziel V pkt 2 a) Zamawiający wymagał aby szerokość profili
wynosiła 10-300mm (+/- 5mm) a szerokość foli 20 mm - 300 mm (+/-5mm). Mimo to Wykonawca w pkt .2
formularza ofertowego zadeklarował odpowiednio wartość na poziomie 10-350mm oraz 20-350mm
Ponadto wymagano w zapytaniu ofertowym aby Wykonawca sporządził ofertę zgodną ze wzorem nr 1 co
do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Zamawiający wymagał aby w pkt 2 dotyczącym maszyny do
rozkrawania folii PVC w pozycji „wyposażonej w napęd bezstopniowy o wydajności” Wykonawca podał
wartość oferowanej wydajności mieszczącej się w przedzialne od 0 m/min - do 60 m/min. Mimo to
Wykonawca w pozycji „wyposażonej w napęd bezstopniowy o wydajności” podał wartość „TAK”.
Dodatkowo w pkt 5 formularza ofertowego Zamawiający wymagał aby wykonawca podał dokładny termin
realizacji przedmiotu zamówienia np. 3 miesiące, natomiast Wykonawca podał przedział czasowy na
poziomie 10 -12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Natomiast w pkt 3 formularza ofertowego w pozycji „Wartość (liczba certyfikatów, nazwa)” Wykonawca
wpisał „Nie” zamiast podać wartość 0.
Z uwagi na fakt, że powyższe nieprawidłowości nie mieszczą się w katalogu oczywistej omyłki pisarskiej ani
oczywistej omyłki rachunkowej, skorygowanie błędów mogłaby w istotny sposób wpłynąć na zmianę treści
oferty w związku z czym Wykonawca nie został wezwany do ich uzupełnień.
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena” (PP):
a) znaczenie kryterium – 70 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
 oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma
 maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (70 pkt),
ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *70
gdzie:
Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Co – cena netto ocenianej oferty
70 – znaczenie kryterium „Cena”
2) kryterium „Gwarancja” (PG):
a) znaczenie kryterium - 15 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja”:
 12 miesięcy gwarancji - 0 punktów
 13-24 miesiące gwarancji - 5 punktów
 25-48 miesięcy gwarancji - 10 punktów
 49 i więcej miesięcy - 15 punktów
3) kryterium „Czas realizacji dostawy” (PT):
a) znaczenie kryterium - 10 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Czas realizacji dostawy”:
 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy zgodnie z terminem wymaganym
 przez Zamawiającego – 0 pkt.
 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 4
miesiące od dnia zawarcia umowy - 5 pkt.
 Oferent deklaruje możliwość całkowitej realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 3
 miesiące od dnia zawarcia umowy - 10 pkt.
4) kryterium „Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów zarządzania środowiskowego przez
producenta dostarczanego urządzenia - np. ISO 14001, EMAS lub inne równoważne” (PC):
a) znaczenie kryterium - 5 pkt;
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „ Certyfikaty potwierdzające spełnianie wymogów
zarządzania środowiskowego przez producenta dostarczanego urządzenia”:
 0 przedstawionych certyfikatów - 0 punktów
 1 i więcej przedstawionych certyfikatów - 5 punktów
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (Pp + PG
+ PT + PC ).
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W postępowaniu nie złożono innych ofert.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

