Oferta
Łódź, 27 luty 2017 r.

ZAMAWIAJĄCY:
HUTCHINSON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Leśnianka 73
34-300 Żywiec
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000003703
NIP: 553-169-44-17
Telefon: + 48 (42) 689 30 00
Faks: +48 42 689 30 25

ZAPYTANIE OFERTOWE
w sprawie udzielenia zmówienia na automatyczną lakiernie do uszczelek
samochodowych
HUTCHINSON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
realizujący projekt pt. Opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia we własnej
działalności spółki w oparciu o budowę oraz walidację prototypu innowacyjnej na
skalę kraju lakierni do malowania uszczelek samochodowych, który ubiega się o
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –
2020, Priorytet 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, „INNOMOTO”, który to projekt może
uzyskać w związku z tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do składania
ofert na automatyczną lakiernie do uszczelek samochodowych zgodnie z
poniższymi warunkami (Zamówienie).
1. Opis przedmiotu zamówienia

Automatyczna linia lakiernicza składająca się z:
- przenośnik łańcuchowy – podziałka 2,8 [m]
- 3 roboty lakiernicze z certyfikatem ATEX
HUTCHINSON Poland Sp z o.o.
93-331 Łódź ul. Kurczaki 130
92-402 Łódź, ul. Zakładowa 99
Tel : + 42 689 30 60

Oferta
- 3 niezależne układy podawania farby oraz podkładu wraz z niezbędnym
wyposażeniem
- niezależne moduły lamp IR
- piec grzewczy (gazowy)
- 2 systemy natrysku elektrostatycznego oraz 2 systemy natrysku
niskociśnieniowego
- systemy elektryczne, pneumatyczne oraz sterowanie
- systemy wentylacyjne, recyrkulacji powietrza oraz klimatyzacji
- konstrukcja nośna linii wraz z panelami i izolacją termiczną
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich
spełniania
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest pisemne
zaakceptowanie przez potencjalnego wykonawcę dokumentu: „FS-7.4-03
13 Porozumienie o zachowaniu tajemnicy”. Po akceptacji dokumentu
wykonawca otrzymuje szczegółową specyfikację techniczną.
Warunki współpracy konieczne do zaakceptowania przez
wykonawcę:
- Ogólne Warunki Zakupu Dostawy Hutchinson Poland
- Ogólne Warunki Wykonania Robót i Usług Hutchinson Poland
- Zwalczanie korupcji – Grupa Total
- Zaakceptowanie ogólnych warunków płatności Hutchinson Poland
- Podpisanie specyfikacji technicznej dotyczącej szczegółowych
wymagań dla ofertowanej instalacji
- Projekt jest całkowitą własnością firmy Hutchinson Poland –
wymagane pisemne poświadczenie o wyłączności przez podmiot
wykonawczy
3. Kryteria oceny oferty
- doświadczenie w branży lakierniczej dla przemysłu Automotive
- funkcjonalność i elastyczność linii lakierniczej
- cena
- jakość wykonania instalacji oraz jakość materiałów użytych do budowy
- ergonomia i bezpieczeństwo pracy operatorów
- koszty eksploatacji
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- modułowość konstrukcji ( łatwość modyfikacji)
- spełnienie warunków wydajnościowych
- wymagane procesowo parametry techniczne
- stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych
- termin realizacji zamówienia
- poprawnie wykonana dokumentacja techniczna projektu
4. Wagi punktowe / procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów
oceny oferty

K1

doświadczenie w branży lakierniczej dla
przemysłu Automotive
funkcjonalność i elastyczność oferowanej
linii lakierniczej
cena

(0-15) pkt.

K4

jakość wykonania instalacji oraz jakość
materiałów użytych do budowy

(0-10) pkt.

K5

ergonomia i bezpieczeństwo pracy
operatorów
koszty eksploatacji

(0-10) pkt.

(0-5) pkt.

K8

modułowość konstrukcji ( łatwość
modyfikacji)
spełnienie warunków wydajnościowych

(0-10) pkt.

K9

wymagane procesowo parametry techniczne

(0-15) pkt.

K10

stosowanie innowacyjnych rozwiązań
technicznych
termin realizacji zamówienia

(0-15) pkt.

poprawnie wykonana dokumentacja
techniczna projektu

(0-10) pkt.

K2
K3

K6
K7

K11
K12
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(0-10) pkt.
(0-20) pkt.

(0-5) pkt.

(0-20) pkt.
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5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty
Waga punktowa:
W1 – współczynnik - 1 :
K1 - doświadczenie w branży lakierniczej dla
przemysłu Automotive, K5 - ergonomia i bezpieczeństwo pracy operatorów, K6 koszty eksploatacji
W2 - współczynnik - 1,2 : K2 - funkcjonalność i elastyczność linii lakierniczej,
K4 - jakość wykonania instalacji oraz jakość materiałów użytych do budowy, K7
- modułowość konstrukcji ( łatwość modyfikacji), K12 - poprawnie wykonana
dokumentacja techniczna projektu
W3 - współczynnik - 1,4 : K8 - spełnienie warunków wydajnościowych, K9 wymagane procesowo parametry techniczne, K10 - stosowanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych
W4 współczynnik – 1,5 : K3 - cena, K11 - termin realizacji zamówienia

Podsumowanie oceny oferty:

pkt.
6. Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty: 30 kwiecień 2017

Termin realizacji umowy

Grudzień 2017
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7. Zakres wykluczenia
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym
biorącymi udział w procesie oceny ofert.
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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
b. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
c. 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.
8. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nie przewiduje się

9. Możliwość składania ofert częściowych

Brak możliwości składania ofert częściowych

10.Planowane zamówienia uzupełniające
Hutchinson Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia zamówień
uzupełniających od zamówienia głównego u wybranego dostawcy na prace lub
elementy instalacji, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu głównym.
Zamówienia uzupełniające mogą być wystawione jeżeli zaistnieje taka
konieczność wynikająca z zastosowanej technologii, testów instalacji, definicji
procesu technologicznego lakierowania uszczelek lub też zakresu prac
montażowych które są trudne do zaplanowania na obecnym etapie ofertowania.
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11.Postanowienia końcowe
a. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w szczególności nie mają zastosowania postanowienia o
środkach ochrony prawnej przewidzianych dla Oferentów/Wykonawców.
b. Zamawiający może w każdym momencie unieważnić (tj. zrezygnować,
odwołać, odstąpić) postępowanie ofertowe o udzielenie Zamówienia. W
przypadku unieważnienia postępowania ofertowego o udzielenie Zamówienia
Oferentom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w
postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania Oferty.
c. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie
prawo zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania. Zmiana może mieć miejsce
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania Ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana
wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążąca. W przypadku zmiany
Zapytania, Zamawiający przedłuży odpowiednio termin na składanie Ofert.
d. Osobą wskazaną do kontaktu w zakresie Zapytania jest Maciej Banaszkiewicz
(e-mail: maciej.banaszkiewicz@lodz.hutchinson.pl ; tel. +48 664 946 463).
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