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Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia



Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA

Numer ogłoszenia

1028013

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego, tj. FILATI Mirosław Kubiak Spółka 
Jawna, Opiesin 60, 98-220 Zduńska Wola, do dnia 2 Maja 2017 r., godz. 8:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 Maja 2017 r., o godz. 9:00 w siedzibie 
Zamawiającego. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 
sporządzona ściśle według postanowień niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno 
ponumerowane i trwale złączone. 
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być 
podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Zamówienie udzielone Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, będzie 
rozliczane w walucie oferowanej przez Wykonawcę i zgodnie z zaoferowaną ceną z 
zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Zamawiający dopuszcza oferty z oferowaną ceną w następujących walutach: w PLN 
albo w EUR. Formularze cenowe załączone do oferty należy wypełnić w całości w tej 
samej walucie, w której składana jest oferta.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub 
wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi 
być złożone w takiej samej formie i według takich samych zasad jak składana oferta z 
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dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na 
wskazany w Rozdziale II ust. 1 pkt 1) niniejszego zapytania ofertowego adres, z 
dopiskiem: „OFERTA w Postępowaniu na dostawę ciśnieniowych maszyn farbiarskich 
oraz wymiennika ciepła w ramach Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: 
„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej 
bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje 
technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr postępowania: 
F/POIR/1/2017, otworzyć nie wcześniej niż dniem 2 Maja 2017 r. o godz. 9:00”
12. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem 
(ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy 
składającego daną ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kubiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia

+48 609 747 443

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciśnieniowych maszyn farbiarskich oraz 
dostawa wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z procesów 
barwiarskich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zduńskowolski Miejscowość: Zduńska Wola 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja Projektu Nr POKL 03.02.02-00-0226/16, pt.: 
„Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnej termoaktywnej 
bielizny tekstronicznej seamless” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje 
technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części:
1) Dostawa ciśnieniowych maszyn farbiarskich – zadanie nr 1 („Część 1”);
2) Dostawa wymiennika ciepła wraz z wykonaniem instalacji odzysku ciepła z 
procesów barwiarskich – zadanie nr 2 („ Część nr 2”)
- łącznie dalej „Części zamówienia”. 
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawcy będą zobowiązani do:
1) dostarczenia maszyn w terminie określonym w ofercie Wykonawcy, ale nie 
dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotowego 
zamówienia - zadanie nr 1;
2) dostarczenie urządzenia oraz wykonanie instalacji odzysku ciepła do dnia 16 lipca 
2017 roku - zadanie nr 2 
3) udzielenia minimum 24 m-ce gwarancji jakości na dostarczone maszyny oraz 
wszystkich podzespołów maszyny, oraz elementy instalacji odzysku ciepła liczonej od 
dnia ostatecznego odbioru ostatniej maszyny w ramach każdej Części zamówienia 
(„Gwarancja”);
4) zapewnienia serwisu w okresie obowiązywania Gwarancji; 
5) akceptację 30-dniowego terminu płatności;
6) złożenia wraz z ofertą dokumentu deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku 
CE dla każdej z oferowanych maszyn.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na realizację 
przedmiotowego zamówienia w wysokości nie przekraczającej 25 % wartości 
udzielonego zamówienia dla każdej z Części zamówienia. 
Do wszystkich pozycji wskazanych w niniejszym OPZ Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uważa maszyny 
posiadające parametry funkcjonalno - użytkowe nie gorsze niż przedstawione w OPZ. 
Brak wykazania, iż oferowane maszyny są równoważne spowoduje odrzucenie oferty 
Wykonawcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 1: 
Zamówienie będzie obejmowało dostawę 2 sztuk ciśnieniowych maszyn farbiarskich. 
Zamówienie nie obejmuje instalacji maszyn.
a) Paramenty techniczne maszyny:
• Ciśnienie robocze – 2,8 Bar,
• Max temperatura pracy do 140 st. C,
• Bęben roboczy wykonany ze stali AISI 316L,
• Pojemność bębna roboczego – min. 4000 l,
• Maksymalna waga wsadu roboczego – nie mniej niż 240 kg,
b) Wyposażenie jednostkowe (każdej) maszyny:
• Trzyczęściowy bęben roboczy,
• Silnik bębna sterowany inwerterem,
• Zewnętrzny system dozowania barwników.
c) W ramach wyposażenia obu maszyn dostarczony zostanie integralny moduł 
farbowania próbek – jeden moduł wspólny dla obu maszyn.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część 2: 
Zamówienie będzie obejmowało dostawę wymiennika ciepła (1 szt.) wraz z 
wykonaniem instalacji systemu odzysku ciepła z procesów farbiarskich. 
a) Parametry techniczne instalacji: 
• Wymiennik rurowy o średnicy DN 150 mm,
• Zakres temperatury roboczej 0-100 st. C, t
• Temperatura wyjścia ścieków z instalacji poniżej 30 st. C,
b) Wyposażenie jednostkowe maszyny:
• Automatyczny system oczyszczania,
• Moduł filtrujący,
• System sterowania przepływem,
• Zbiorniki uśredniające ścieki o pojemności min. 20.000 l,
• Zbiorniki na ciepłą wodę z odzysku i pojemności min. 40.000 l,
c) Opis wykonania instalacji:
• Instalacja będzie odbierać ścieki z maszyn barwiarskich i doprowadza je do zbiornika 
zbiorczego z którego ścieki będą przepompowywane do instalacji wymiennika.



• Instalacja musi być wykonana z rur ze stali kwasoodpornej
• Pracownicy wykonujący instalację muszą posiadać doświadczenie w zakresie 
wykonywania tego typu instalacji oraz niezbędne uprawnienia
• Parametry techniczno-ruchowe instalacji muszą zostać zaprojektowane pod 
wydajności maszyn z uwzględnieniem jednoczesności spustów maszyn.

Kod CPV

42710000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach: 
1) Część 1: 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Za termin realizacji zamówienia 
przyjmuje się termin dostawy wszystkich maszyn, stwierdzony Protokołem Odbioru 
bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4 wzoru umowy, stanowiącego 
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
2) Część 2: do dnia 16 lipca 2017 roku. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się 
termin dostawy urządzenia oraz wykonania instalacji, stwierdzony podpisanym bez 
zastrzeżeń Protokołem Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 wzoru 
umowy, stanowiącego Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego. Zamawiający 
wymaga, aby instalacja została wykonana w przerwie technologicznej, która będzie 
miała miejsce w dniach 8-16 lipca 2017 roku. Zamawiający zastrzega możliwość 
zmiany terminu przerwy technologicznej, o ile wynikać ona będzie ze zmiany 
ogłoszonej przez Elektrociepłownię Zduńska Wola.
Dostawy w każdej Części zamówienia mają być zrealizowane jednorazowo, w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający zastrzega, że dostawy będzie można wykonywać w godzinach 8.00 – 
16.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. Instalację będzie można wykonać 
przez całą dobę w każdym dniu tygodnia, po uprzednim poinformowaniu 
Zamawiającego o planowanym terminie prowadzenia prac.

Załączniki

Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 5a do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 4a do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień 



Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności

Instalacja zostanie wykonana przez osoby, z których co najmniej jedna winna posiadać 
uprawnienia budowlane w zakresie specjalności instalacyjnej urządzeń, instalacji i 
sieci cieplnej uprawniające do projektowania oraz kierowania pracami związanymi z 
wykonaniem urządzeń, instalacji lub sieci cieplnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze 
zm.).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego 
określone w zapytaniu ofertowym (w szczególności w OPZ, stanowiącym Załączniki nr 
3 do zapytania ofertowego), Wykonawcy zobowiązani będą przedłożyć następujące 
dokumenty i oświadczenia:
1) opis techniczny oferowanych maszyn zawierający dane techniczne oraz 
zdjęcia/rysunki oferowanych maszyn;
Przez opis techniczny Zamawiający rozumie w szczególności Załącznik nr 5a lub 
Załącznik 5b do zapytania ofertowego, a także katalogi, ulotki i inne materiały 
informacyjne udostępniane przez producenta maszyn lub własne, potwierdzające 
spełnianie wymagań określonych w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. Opis techniczny złożony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5a lub 
Załącznik 5b do zapytania ofertowego jest obligatoryjny i należy go złożyć - w 
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe, tj. katalogi, 
ulotki i inne materiały informacyjne udostępniane przez producenta maszyn lub 
własne mają charakter fakultatywny i mogą być złożone - w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
2) dokument deklaracji zgodności znaku CE / certyfikat znaku CE.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych we 
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4a oraz 4b do zapytania ofertowego.



Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna składać się w szczególności z: 
1) formularza ofertowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego; 
2) formularza cenowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1a do 
zapytania ofertowego – w przypadku złożenia oferty na Część 1 lub formularza 
cenowego, sporządzonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1b do zapytania 
ofertowego – w przypadku złożenia oferty na Część 2;
3) oświadczenia / oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 
pkt 1) zapytania ofertowego, sporządzonych na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego; 
4) pełnomocnictwa (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z 
dokumentów rejestrowych);
5) pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
6) dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. dla Części 1 
a) Cena - 60%
b) Gwarancja - 20%
c) Termin realizacji zamówienia - 20%

Ad a) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą łączną cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
Najniższa cena oferty netto 
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów 
Cena oferty netto w ofercie ocenianej 
gdzie: 
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę. 
Ad b) W kryterium „Gwarancja” (waga 20%) Zamawiający będzie przyznawał punkty w 
następujący sposób:

 gwarancja udzielona na okres 24 m-cy - 0 pkt;
 za każde dodatkowe 6 miesięcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie 

przyznawał 10 pkt;
 maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Gwarancja” wynosi 20. 

UWAGA: Minimalna gwarancja powinna zostać udzielona na okres 24-miesięcy. W 
formularzu oferty Wykonawca oświadcza na jaki okres udziela gwarancji na 
przedmiot zamówienia.
Ad c) W kryterium „Termin realizacji zamówienia” (waga 20%) Zamawiający będzie 
przyznawał punkty w następujący sposób:

 60 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia – 0 pkt;
 od 30 do 59 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego 

zamówienia – 5 pkt;
 od 15 do 29 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego 

zamówienia – 10 pkt; 
 do 14 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia – 20 



pkt. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 
wynosi 20. 
UWAGA: maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni od daty zawarcia 
umowy. W formularzu oferty Wykonawca oświadcza deklarowany termin realizacji 
zamówienia. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się termin dostawy maszyn, 
stwierdzony Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.4 
wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 

II. dla Części 2 
1. Cena - 60%
2. Gwarancja - 20%
3. Termin realizacji zamówienia - 20%

Ad a) W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca 
najniższą łączną cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
Najniższa cena oferty netto 
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów 
Cena oferty netto w ofercie ocenianej 
gdzie: 
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę. 
Ad b) W kryterium „Gwarancja” (waga 20%) Zamawiający będzie przyznawał punkty w 
następujący sposób:

 gwarancja udzielona na okres 24 m-cy - 0 pkt;
 za każde dodatkowe 6 miesięcy ponad wymagane minimum Zamawiający będzie 

przyznawał 10 pkt;
 maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Gwarancja” wynosi 20. 

UWAGA: Minimalna gwarancja powinna zostać udzielona na okres 24-miesięcy. W 
formularzu oferty Wykonawca oświadcza na jaki okres udziela gwarancji na 
przedmiot zamówienia.
Ad c) W kryterium „Termin realizacji zamówienia” (waga 20%) Zamawiający będzie 
przyznawał punkty w następujący sposób:

 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonania instalacji – 0 pkt;
 od 10 do 13 dni od dnia rozpoczęcia wykonania instalacji – 10 pkt;
 poniżej 10 dni od dnia rozpoczęcia wykonania instalacji – 20 pkt. 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 
wynosi 20. 
UWAGA: maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia rozpoczęcia 
jej wykonania, przy czym Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji nastąpiło w 
czasie przerwy technologicznej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy, 
stanowiącego Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego. W formularzu oferty 
Wykonawca deklaruje maksymalny termin niezbędny dla wykonania instalacji. Przez 
termin wykonania instalacji rozumie się termin od dnia rozpoczęcia wykonania 
instalacji po dzień zakończenia, stwierdzony podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem 
Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 wzoru umowy, stanowiącego 
Załącznik nr 4b do Zapytania ofertowego. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
urządzenie do Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac związanych z 
wykonaniem instalacji.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy podlegają 
wykluczeniu z Postępowania, tj.
1) są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania, a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;



b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
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; 
2) w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 
lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
3) wobec których 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) którzy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadzili 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w Postępowaniu lub którzy zataili te informacje lub nie są w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) którzy w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawili informacje 
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu;
6) którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności Zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w Postępowaniu;
7) 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 w Postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
Postępowaniu.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

FILATI MIROSŁAW KUBIAK SPÓŁKA JAWNA
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NIP

8291709433
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