
 

 

 

NEMITECH Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 8, 18-400 Łomża 

Tel/fax:    +48 86 30-70-327 

Web:       www.nemitech.pl 

E-mail:    nemitech@nemitech.pl 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, BI.XII Wydz. Gosp.  

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN 

KRS 0000672779,  

NIP 7182145994,  

REGON 367001883,  

 

Zapytanie ofertowe 1/2017 
Data zamieszczenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 

Data sporządzenia zapytania ofertowego: 2017-09-15 

Dane zamawiającego: 

Nazwa firmy: 

NEMITECH Spółka z o.o. 

Adres: 

Towarowa 8 

18-400 Łomża 

NIP: 718-21-45-994 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Opracowanie technologii formowania i zgrzewania protektorów dla prowadników medycznych. 

Założenia produktu końcowego: 

- Rurka PE zgrzewana do uzyskania kształtu spirali (2-3) zwoje: 

- średnice zgrzewanych rurek øzew/øwew: 4/3; 4,1/3,2; 5,4/4,3 

- długości zgrzewanych rurek od 500 mm do 3500 mmm, 

- średnica wewnętrzna kółka od 80 mm do  190 mm 

- max średnica zewnętrzna zgrzanego kółka ok 220 mm 

 

- Zgrzane elementy mają spadać w dół do podstawionego pojemnika pod urządzeniem – cykl musi 

odbywać się w sposób automatyczny (podawanie – zgrzanie – ciecie – zrzut) 

-  Rozwiązanie technologiczne nie może pozostawiać na wyrobie stałych zanieczyszczeń ( smary, oleje, 

opiłków metalu czy tworzywa pochodzącego od ciecia), generalnie wymagana wizualna czystość. 

 

 

Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/procentowych przypisanych do każdego z 

kryteriów: 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: 

1. Cena netto – 80% 

2. Warunki płatności – 20% 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z 

następującą metodologią: 

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na 

podstawie następującego wzoru: 

Kc = (Cn/Co) x 80% x 100 

gdzie: 

– Cn – najniższa zaproponowana cena netto 

– Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie 

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto” 

 

Przez kryterium „Warunki płatności” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za 

wykonanie przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych i wskazany w umowie pomiędzy 

Stronami. Ocena w ramach kryterium „Warunki płatności” będzie obliczana na podstawie następującego 

wzoru: 

Kp = (Po/Pn) x 20% x 100 

gdzie: 
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– Po – termin płatności zaproponowany w badanej ofercie 

– Pn – najdłuższy termin płatności 

– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności”. 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie 

wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę 

punktów w ocenie końcowej. 

K = Kc + Kp 

gdzie: 

– K – liczba punktów w ocenie końcowej 

– Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto” 

– Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Warunki płatności” 

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi. 

 

Termin składania ofert: 

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na 

adres: NEMITECH Sp z o.o. Ul. Towarowa 8, 18-400 Łomża 

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.09.2017 r. o godzinie: 15:00 

3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura 

Zamawiającego na adres: NEMITECH Sp z o.o. Ul. Towarowa 8, 18-400 Łomża 

4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, zgodna ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji 

Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy 

czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 

6. Do formularza oferty Oferent dołącza „Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych” (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz 

oświadczenie iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w 

zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do 

wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym 

koniecznym do wykonania tego zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego). 

7. Pełna wersja zapytania ofertowego, formularz oferty oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania 

na stronie internetowej: http://www.nemitech.pl 

Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z 

Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania Zamawiającego lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie 

został określony przez IZ w wytycznych programowych, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika, 

d) 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. 

http://www.nemitech.pl/
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Informacja na temat wymagań dla oferentów: 

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenie, iż prowadzi działalność gospodarczą 

bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem 

ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje 

prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. 

Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronach 

internetowych: www.nemitech.pl oraz www.grantynainnowacje.pl 

2. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie 

podpisania umowy. 

3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, 

odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

6. W uwagach formularza ofertowego należy zawrzeć nazwę i wersję oferowanego pakietu 

oprogramowania 

Dane do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Imię i nazwisko: Janusz Korsan 

Email: janusz.korsan@nemitech.pl 

Telefon: 792272224 

 

 

http://www.nemitech.pl/
http://www.grantynainnowacje.pl/

