ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/2016 z dnia 30.08.2016r.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zakup zestawów rekuperatorów do obiektów suszarniczych wraz z konstrukcją nośną i ich montażem
na dachach obiektów suszarniczych. Zakup i instalacja w obiektach, systemów automatyki i aparatury
sterującej systemem suszenia oraz zestawów aparatury kontrolno - pomiarowej.

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji projektu:
"Zakup i montaż innowacyjnego systemu ogrzewania i rekuperacji z suszarni do drewna wraz z
nowoczesnymi systemami sterowania i kontroli oraz aparaturą kontrolno-pomiarową" o
dofinansowanie którego ubiega się Spółka w ramach w Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zapytanie ofertowe obejmuje zakup i montaż wraz z konstrukcją nośną na dachach i stropach
obiektów suszarniczych systemu rekuperacji. Montaż wymienników ciepła - rekuperatorów wraz z
rurami i kanałami instalacji wentylacyjnej. Montaż oprzyrządowania automatyki i aparatury sterującej
wraz z szafami sterującymi i oprogramowaniem do regulacji procesu suszenia, oraz kompletację i
montaż instalacji i aparatury kontrolno -pomiarowej, niezbędnej do prawidłowego i dokładnego
monitorowania przebiegu procesu suszenia, oraz kontroli wpływu systemu rekuperacji na procesy
cieplne, oraz zmian zachodzących w surowcu podczas procesu suszenia.
2. Planowany okres realizacji projektu: 09.05.2016r. – 31.12.2016r.
3. Miejsce realizacji projektu: KLON S.A., Nowa Święta 78, 77-400 Złotów
4. Nazwa i adres zamawiającego: KLON S.A., Nowa Święta 78, 77-400 Złotów
5. Osoby do kontaktów: Adam Koneczny, tel. 77 40 42 221 e- mail: adam@mera.pl,
II. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Przedmiotem zapytania jest zakup i montaż rekuperatorów na obiektach suszarni oraz aparatury
sterującej i kontrolno pomiarowej spełniające poniższe wymagania:
Układ rekuperacji – 30 szt, w którym zastosowana będzie innowacyjna konstrukcja wymienników
ciepła oraz zostanie zastosowany innowacyjny sposób prowadzenia procesu suszenia, które będą
zastosowane w suszarniach stacjonarnych do drewna o objętości wsadu w przedziale 50 –100m3 z
zastosowaniem podgrzewanego powietrza oraz wymuszonym jego przepływem, przemiennie w
przeciwnych kierunkach (praca rewersyjna). W skład oczekiwanego zestawu elementów i działań
montażowych wchodzą:
 konstrukcja nośna systemu rekuperacji wraz z wycięciem i obróbką otworów w dachu
suszarni,
 urządzenia systemu rekuperacji wraz z montażem na obiektach.
Układ sterowania procesem suszenia - 8 szt, zestaw systemu regulacji złożonej z:



układu sterowniczego, opartego na najnowszych procesorach wraz z z szafą sterowniczą,



zapewniającą możliwość podłączenia wyjść przekaźnikowych, oraz wyjść analogowych,
napięciowych i prądowych.



umożliwiający regulację ciepłem, wilgotnością oraz obiegiem powietrza.

Układ monitorowania – 12 szt, zestaw instalacji monitorującej proces suszenia, która będzie
dostarczać dane potrzebne do regulacji oraz informacje o przebiegu procesu w strukturze materiału
oraz zużycia energii w procesie.


Instalacja powinna pozwala



na pomiary wilgotności powietrza z możliwość zastosowania różnych metod pomiaru,



z możliwością rejestracji sygnałów z czujników cyfrowych oraz analogowych - różnego
zastosowania,



system monitoringu zużycia energii - cieplnej i elektrycznej, system oszczędzania energii.



System wizualizacji poprzez stronę www. oraz oprogramowanie służące do analizy,
archiwizacji i prezentacji danych.

Wspólny słownik zamówień Kody CPV przedmiotu zapytania:
42511100-2 - wymienniki ciepła
42967100-3 - cyfrowa jednostka sterowania
38424000-3 - urządzenia pomiarowe i sterujące

III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI
Zamawiający oczekuje, aby termin realizacji przedmiotu zamówienia nie był dłuższy niż do dnia 1512-2016r, przy czym Zamawiający zastrzega sobie stopniowe przekazywanie obiektów podlegających
modernizacji dla Wykonawcy, zgodnie z możliwościami i procesem technologicznym Zamawiającego.
IV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Złożona oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Nr i datę zapytania ofertowego w odpowiedzi na które składana jest oferta.
2. Nazwę oferenta, dane kontaktowe oraz siedzibę oferenta.
3. Wyspecyfikowany zakres prac.
4. Cenę jednostkową (netto i brutto) wyspecyfikowanego zakresu prac wraz z kosztorysem
Szczegółowym. dla jednostkowego zestawu.

5. Warunki i okres gwarancji.
6. Warunki płatności.
7. Termin wykonania.
8. Termin ważności oferty.
9. Oświadczenie, że podana cena nie ulegnie zmianie.
10. Podpis Oferenta
11. Podpisany przez Oferenta Załącznik nr 1. „Oświadczenie składającego ofertę”
V. OFERTY CZĘŚCIOWE
Przedmiot zamówienia stanowi dla Zamawiającego jedną całość i nie dopuszcza się składania ofert
obejmujących część zakresu prac.

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać nie później niż do dnia 11.10.2016r. do godziny 23:59:59, w wersji
papierowej na adres: KLON S.A. , Nowa Święta 7, 77-400 Złotów lub elektronicznej na adres e- mail:
klon@klon.net.pl
2. O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do kancelarii KLON SA
3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawne
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym
niezbędnym do wykonania usługi zgodnie z zamówieniem.
3. Nie otwarto wobec nich postępowania likwidacyjnego ani upadłościowego.
4. Nie stanowią podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo zgodnie przepisami ustawy z dnia
3 grudnia 2010r. o zmianie Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U.10.240.1603).
5. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy KLON SA
jako Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Oferent przedłoży podpisane oświadczenieZałącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2016.
VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
3. Nie będzie podpisana przez osoby uprawnione.
IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Oferenta , którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów, nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
2. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) Cena jednostkowa – 70 pkt (waga 70%);
b) Okres gwarancji (liczony w miesiącach)– 30 pkt (waga 30%);
o Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Pa= Cmin/ Ca x 70 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich
oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.
o Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
Pa= Ga/ Gmax x 30 pkt, gdzie:
Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „okres gwarancji”,
Ga- okres gwarancji wskazany w ofercie „a”

Gmax- najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem
oceny.
c) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena netto w PLN.
d) Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena +
okres gwarancji). W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku
pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
3. W przypadku nie wybrania Oferenta (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza
możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego lub zapytania o cenę.
X. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający sporządzi protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Informację o wyniku postępowania Zamawiający wyśle do wykonawcy którego oferta została
wybrana, oraz umieści tę informację na swojej stronie internetowej.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu.
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i w toku podjętych negocjacji nie
dojdzie do porozumienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania dotyczącego
wyboru wykonawcy bez podania przyczyn.
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia składającego ofertę.
/-/ Adam Koneczny
Wiceprezes ds. Finansowych

