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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna
Opiesin 60
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Kubiak
Tel.:  +48 609747443
E-mail: p.kubiak@filati.pl 
Kod NUTS: PL11
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.filati.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.filati.pl/aktualnosci/
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, której podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp przyznały środki na
dofinansowanie projektu

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Produkcja odzieży

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich do produkcji bielizny seamless w ramach Projektu Nr POKL
03.02.02-00-0226/16
Numer referencyjny: F/POIR/1/2016

II.1.2) Główny kod CPV
42714000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich do produkcji bielizny seamless.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:p.kubiak@filati.pl
http://www.filati.pl/
http://www.filati.pl/aktualnosci/
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich seamless o 20-tym numerze uiglenia i średnicy cylindra od 16”
do 22”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42714000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL11

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. nowych cylindrycznych maszyn dziewiarskich seamless o 20-
tym numerze uiglenia i średnicy cylindra od 16” do 22”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2017
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: POKL 03.02.02-00-0226/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający, przewiduje
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, na warunkach
określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa cylindrycznych maszyn dziewiarskich seamless o 28-mym numerze uiglenia i średnicy cylindra od 16”
do 20”
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42714000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL11

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. nowych cylindrycznych maszyn dziewiarskich seamless o 28-
mym numerze uiglenia i średnicy cylindra od 16” do 20”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2017
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: POKL 03.02.02-00-0226/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający, przewiduje
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, na warunkach
określonych we wzorze umowy - Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 12/01/2017
Czas lokalny: 12:00

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: 12/03/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, tj. FILATI Mirosław Kubiak Spółka Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola.

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:
Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie odbywa się na podstawie:(i) art. 70¹ -705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.),(ii) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”, (iii) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
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Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”, (iv) wewnętrznych regulacji Zamawiającego. W
związku z tym Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych
w niniejszym postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
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:
07/12/2016


