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Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności procesowej i produktowej oraz
konkurencyjności firmy Cloos-Polska Sp. z o.o. poprzez rozbudowę
przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmianę i dywersyfikację aktualnej produkcji

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
CLOOS – POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stawki 5 ; 58-100 Świdnica

2. DATA OGŁOSZENIA KONKURSU:
17.05.2010

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż suwnicy pomostowej o udźwigu 12,5 tony,
rozstawie ok. 20 m, przejazd ok. 50 m. z dolnym sterowaniem pracująca na hali wg rysunku,
stanowiącego osobny plik; podtorze i belki podsuwnicowe nie wchodzą w zakres dostawy.
UWAGA: Integralną częścią zapytania jest plik „dokumentacjatechniczna.pdf”, stanowiący
dokumentację techniczną

4. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Dostawa przedmiotu zamówienia: Wrzesień 2010

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 4 miesiące od upływu terminu składania ofert.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

CLOOS – POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stawki 5 , 58 – 100 Świdnica
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2010 r. do godz.15.00
Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do 31 05 2010 r.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej bądź mailowej na adres k.jastrzebska@cloos.pl

7. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. Oferta opracowana w oparciu o dokumentację techniczną dołączoną do niniejszego
ogłoszenia zawierająca:
7.1.1.Cena netto podana w PLN cyfrowo i słownie
7.1.2.Parametry techniczne suwnicy
7.1.3.W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia
7.1.4.W ofercie należy podać okres i warunki gwarancji
7.1.5.Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej
7.2. W przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż osoba uprawniona do reprezentowania
firmy do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji
7.3. Referencje, jeżeli oferent takie posiada

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW
8.1. Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy składającej ofertę lub
pełnomocnika składającego ofertę
8.2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy
dostarczyć w/w dokumenty wszystkich składających ofertę

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
9.1. Karolina Jastrzębska
Tel: 74 851 86 69
Fax: 74 851 86 61
e-mail: k.jastrzebska@cloos.pl

10.KRYTERIA OCENY OFERT
70 % cena
15 % parametry techniczne
15 % warunki gwarancji
Każda ze złożonych ofert dostanie liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
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x 100



Gdzie:
Cn – najniższa cena złożona w postępowaniu
Co – cena złożona w ofercie
ீ

G=

x 100

ீ

Gdzie:
Gn – najdłuższy okres gwarancji określony w ofertach złożonych w postępowaniu
Go – okres gwarancji określony w ofercie
Ocena za parametry techniczne (D) zostanie przyznana indywidualnie na podstawie analizy ofert
Łączna ocena oferty zostanie ustalona w następujący sposób:
O= C x 70 % + G x 15 % + D x 15 %

11.INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Zamawiający nie przewiduje realizacji zadania przez podwykonawców.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

