
Szanowni Państwo,  

W związku z faktem, iż realizacja przedmiotu zamówienia dot. zakupu, dostawy (zgodnie z DDP 

Incoterms 2010) i uruchomienia systemu pomiarowego grubości powłoki cynkowej na  Linii 

Ocynkowania w ArcelorMittal Poland S.A. Świętochłowice w ramach projektu pt. „Opracowanie 

innowacyjnych powłok Zn-Mg-Al do produkcji blach poddawanych ciągłemu cynkowaniu 

ogniowemu” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0176/16-00)” współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej, procedura wyboru oferenta uwzględnia wymogi narzucone na Spółkę przez wytyczne 

programowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.2 „Sektorowe Programy 

B+R” oraz zapisy umowy o dofinansowanie projektu.  

Szczegółowy opis postępowania w tym prawa oraz obowiązki Zamawiającego oraz Oferenta zostały wskazane w 

treści Regulaminu Udzielania Zamówień oraz w treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami.  

Mając na uwadze powyższe, postępowanie wymaga wprowadzenia następującej zasad:  

1. Pierwszym etapem postępowania było oszacowanie wstępnej wartości zamówienia. Postępowanie 

szacowania wartości zamówienia miało na celu ustalenie szacunkowej kwoty realizacji zamówienia.    

2. Wskazany w treści zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia stanowi wersję skróconą. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz załączników do zapytania 

jako, że zawarte są w ich treści bardzo szczegółowe informacje dot. wymogów oraz zasad dalszego 

procedowania, w tym treść kontraktu, który zostanie podpisany z wybranym oferentem.  

3. Uzgodnienie terminu wizji lokalnej nastąpi po podpisaniu i odesłaniu przez oferentów oświadczenia o 

poufności. Oferenci będą mieli możliwość jednorazowej wizji lokalnej. W związku z faktem, iż termin 

składania ofert upływa 29 sierpnia 2018r. o godzinie 16:00 czasu polskiego prosimy o 

bezwzględne przestrzeganie zasad przygotowania oferty jak również terminu i godziny składania ofert.  

4. Kryteria oceny oraz metodologia oceny ofert zostały wskazane w treści zapytania ofertowego. Ocena 

złożonych ofert będzie składała się z dwóch części:  

• Weryfikacji spełnienia przez oferentów warunków dostępu zarówno w odniesieniu do  

aspektów formalnych oraz technicznych.  Niespełnienie przez oferenta wskazanych wymogów 

będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie listy sprawdzającej wskazanej w treści 

zapytania ofertowego.  

• Ocena złożonych ofert względem kryteriów punktowanych, w tym: cena, oraz warunki 

techniczne.  

5. Wszyscy oferenci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie w zakresie wymogów dostępu zostaną 

zaproszeni do negocjowania kryteriów podlegających ocenie punktowej. Oznacza to, że negocjacje 

będą prowadzone w zakresie ceny oraz warunków technicznych. Po przeprowadzeniu negocjacji 

oferenci zostaną poproszeni o złożenie zaktualizowanej oferty w zakresie wyżej wskazanych 

parametrów.  

6. Wyniki przeprowadzonego postępowania zostaną upublicznione oraz przekazane drogą mailową do 

wszystkich oferentów po podpisaniu przez wszystkich członków Komisji Wyboru Dostawców protokołu z 

oceny ofert.  

 W przypadku pojawienia się wątpliwości dot. treści dokumentów, prosimy o kontakt mailowy z 

przedstawicielami AMP wskazanymi w treści zapytania ofertowego.  

Z poważaniem,  

Zespół Projektu  



  

 

L.p. Etap postępowania Szacunkowe terminy Kluczowe aspekty dla oferenta 

1 Szacowanie wartości Etap zakończony Nie dotyczy 

2 
Nabór ofert na 

podstawie zapytania 
ofertowego 

30 dni od upublicznienia 
zapytania ofertowego  

1. Podpisanie oświadczenia o zachowaniu 

poufności umożliwi oferentowi udział w 
wizji lokalnej 

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej 
3. Złożenie oferty 

3 
Ocena złożonych 

ofert 
ok. 75  dni po upływie 
terminu składania ofert 

1. Ocena formalna/kompletności oferty i 
załączników 

2. Ocena kryteriów dostępu 
3. Wstępna ocena punktowa 
4. Negocjacje z oferentami  

5. Możliwość złożenia poprawionej oferty 
po negocjacjach 

6. Finalna ocena ofert 

4 

Wybór wykonawcy i 
opublikowanie 

wyników 

postępowania  

ok. 14 dni po złożeniu 
ofert po negocjacjach 

1. Opublikowania informacji dot. wyników 
postępowania 

5 Zawarcie umowy 
ok 14 dni po ogłoszeniu 
wyników postępowania  

1. Podpisanie umowy z wybranym 
oferentem.  

 

 

 


