ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
Dabrowa Górnicza, dnia 04.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/0173/2019
W związku z realizacją projektu „NOWE WYROBY KOLEJOWE W HUCIE KRÓLEWSKIEJ” (nr
projektu POIR.01.02.00-00-0173/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie
1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr
2/1.2/2016) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie
ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka
ARCELORMITTAL POLAND S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania i dostawy DDP
(zgodnie z INCOTERMS 2010)kompletu osprzętu walcowniczego i kompletu osprzętu dla
urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 w
ARCELORMITTAL POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów.
Szczegółowy opis przedmiotu szacowania znajduje się w Załączniku nr 2 (Specyfikacja techniczna)

I.

ZAMAWIAJĄCY:

ArcelorMittal Poland S.A.
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
capex-publictenders@arcelormittal.com
www: http://poland.arcelormittal.com/
w dalszej treści zapytania ofertowego zwana dalej jako „Spółka” lub „Zamawiający”.
II. TRYB /POSTĘPOWANIA:
II.1.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn.zm.).

II.2. Niniejsze postępowanie
konkurencyjności.

zostaje

przeprowadzone

w

trybie

zgodnym

z

zasadą

II.3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności.
II.5.

Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego.

Udzielania

II.6.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (Al. J. Piłsudskiego 92, Dąbrowa
Górnicza) oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

II.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,
b) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

z

ofert

lub

II.8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w
każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.
II.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie
postępowania o
dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt
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Zamawiającego z Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej
przez Oferenta oferty.
II.10.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy
złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane
w treści zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:
a.

po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów,
którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia
negocjacji i zaprosi tych Oferentów do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów
indywidualne terminy spotkań,

b. uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,
c. negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,
d. przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez
zespoły negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,
e. w terminie do 7 dni od dnia zakończenia, Oferent przedkłada zmodyfikowaną ofertę,
uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać
warunków mniej korzystnych niż oferta pierwotna,
f.

w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą
do wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega
pierwotnie złożona oferta Oferenta,

g. Zamawiający w terminie do 60 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty
dokona oceny ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,
h.

Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu
związania ofertą na okres do 60 dni.

II.11. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też
unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli
oferty oraz upubliczni stosowną informację.
II.12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
II.13.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych.
II.14.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.
II.15.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści
niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym załącznika nr 5 dot.
istotnych warunków zamówienia), oraz Regulaminu.
II.16. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej
przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.

w

postaci

II.17. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem
sporządzona może być w języku polskim.

ofertowym

protestu
(wraz

z

dotyczącego
załącznikami)
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z PODANIEM KODÓW CPV):
Kod / kody CPV1:
−

42954000-8 (CZĘŚCI WALCAREK)

−

43700000-0 (CZĘŚCI MASZYN METALURGICZNYCH ORAZ PODOBNE CZĘŚCI)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa DDP (zgodnie z Incoterms 2010)
kompletu osprzętu walcowniczego i kompletu osprzętu dla urządzeń prostujących w
Walcowni Dużej, Huta Królewska w ArcelorMittal Poland S.A. Chorzów. Niniejszy osprzęt
jest przewidziany do przeprowadzenia prób walcowania w ramach prac rozwojowych w ramach
przedmiotowego projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji
technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w dokumentacji
dodatkowej która zostanie przekazana drogą elektroniczną , po podpisaniu oświadczenia o
zachowaniu poufności znajdującego się w Załączniku nr 3
Dostawa urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: DDP Chorzów (Incoterms 2010)
Wizja lokalna może odbyć się na pisemny wniosek Oferenta. Oferenci będą mieli prawo do odbycia
jednorazowej wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej zostanie uzgodniony z Oferentem w drodze
korespondencji elektronicznej. Na okoliczność wzięcia udziału w wizji lokalnej, Oferent musi
podpisać i odesłać podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności będące Załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego. Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione
do tego w dokumencie rejestrowym bądź w udzielonym pełnomocnictwie.
Celem złożenia oferty Oferent ma obowiązek zapoznać się z Załącznikiem nr 2 oraz z dodatkową
specyfikacją stanowiącą szczegółową dokumentację znajdującą się u Zamawiającego. Zostanie ona
udostępniona na pisemny wniosek Oferenta. Aby otrzymać dodatkową dokumentację Oferent musi
podpisać i odesłać pocztą elektroniczną oraz przesyłką poleconą podpisane oświadczenie o
zachowaniu poufności będące Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczenie musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do tego w dokumencie rejestrowym
bądź w udzielonym pełnomocnictwie.
Termin od dnia podpisania kontraktu do zakończenia dostawy to maksymalnie 21 tygodni.
Termin od zakończenia dostawy do podpisania Końcowego Protokołu Odbioru to 3 tygodnie.
Zwracamy uwagę, iż oprócz przedmiotu zamówienia wskazanego w załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego, istotnym elementem warunków realizacji przedmiotu zamówienia są istotne
warunki zamówienia określone przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

IV. WARUNKI
DOTYCZĄCE
UDZIELANIA
ZAMÓWIENIA,
WARUNKI
UDZIAŁU
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:
IV.1.

W

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany
oświadczeniem,

1

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień
publicznych w zakresie zmiany CPV
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b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany
oświadczeniem,
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem
wraz z referencjami – wymagane przedłożenie listy co najmniej 3 realizacji z
ostatnich 5 lat (nazwa nabywcy, lokalizacja, rok), które składają się z dostawy
osprzętu walcowniczego wytworzonego przez potencjalnego dostawcę na
minimalną kwotę 100 000PLN.
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– warunek potwierdzany oświadczeniem,
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony
oświadczeniem,
f.

nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie , że nie
posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),

g. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu
spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowoakcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,
h. podpisali umowę lub oświadczenie o zachowaniu poufności według wskazanego przez
Zamawiającego wzoru dołączonego do niniejszego zapytania celem otrzymania pełnego
opisu przedmiotu zamówienia – jeśli dotyczy,
i.

podpisali Umowy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy według wzoru dołączonego do
niniejszego zapytania.

IV.2.

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z warunkami formalnymi
oraz kryteriami wejścia (warunkami dostępu). Niespełnienie przez Oferenta wymogów
wskazanych w zapytaniu ofertowym będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie
będzie podlegać dalszej ocenie.

IV.3.

Zamawiający dokona weryfikacji zgodności przedłożonej oferty z wymogami opisu
przedmiotu zamówienia poprzez zbadanie kompletności przedstawionych przez Oferenta
opisów w stosunku do specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego
zapytania oraz w stosunku do szczegółowej dokumentacji, która zostanie przekazana po
podpisaniu umowy o zachowaniu poufności z Załącznika nr 3. Niespełnienie przez Oferenta
warunków specyfikacji technicznej spowoduje odrzucenie oferty.

IV.4.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:

a.

nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;

b.

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona
do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający
wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących
przesłanek:
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(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została
postępowania,

przez

niego

dobrowolnie

naprawiona

do

dnia

wszczęcia

(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem
okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c.

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

d.

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

e.

spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

f.

spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,

g.

osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
IV.4

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z
Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem) – warunek potwierdzany
oświadczeniem.
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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 procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

−

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

−

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

−

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.

−
V.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT:
V.1. Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.

l.p.

1

Kryterium

C – Cena netto

Waga punktowa
kryterium

85 pkt

Sposób oceny kryterium
C = (Cmn / C nob) x 85 gdzie:
C – liczba punktów za cenę
Cmn – cena netto oferty najniższej
Cnob – cena netto oferty badanej

D - Termin realizacji
zamówienia*
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* do oceny zostają
dopuszczone jedynie te
oferty, których termin
realizacji zamówienia
będzie nie dłuższy niż 21
tygodni liczonych od
daty podpisania
kontraktu do daty
dostawy

„t” oznacza termin od daty podpisania
kontraktu do daty dostawy
15 pkt

t <= 17 tygodni = 15 pkt;
17 tygodni < t <= 19 tygodni = 10 pkt;
19 tygodni < t <= 21 tygodni = 2 pkt;
t >21 tygodni = 0 pkt

Cena - waga: 85 pkt
1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz
w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez
Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy
średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1
(końcowy termin składania ofert).
5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy
zawartej z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest waluta PLN.
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Czas Dostawy - waga: 15 pkt.
Ocena prowadzona będzie w oparciu o termin dostawy wyrażony w tygodniach jako czas od
daty podpisania kontraktu do daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
Punkty zostaną jednak przyznane tylko tym ofertom, których termin realizacji zamówienia
będzie nie dłuższy niż 21 tygodni liczone od daty podpisania kontraktu do daty dostawy.
Powyższe oznacza, że punkty będą przyznawane wyłącznie ofertom, które będą wskazywały
termin realizacji zamówienia poniżej 21 tygodni.
V.2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Kryterium: Cena
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny
z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.
C=
(Cmn / C nob) x 85 gdzie:
Cliczba punktów za Cenę
Cmncena netto oferty najniższej
Cnob cena netto oferty badanej
Kryterium: Czas Dostawy
Opis przyjętej metody oceny Czasu Dostawy:
„t” oznacza termin od daty podpisania kontraktu do daty dostawy.
t <= 17 tygodni = 15 pkt;
17 tygodni < t <= 19 tygodni = 10 pkt;
19 tygodni < t <= 21 tygodni = 2 pkt;
t >21 tygodni = 0 pkt
D = ilość punktów za Czas Dostawy
Oferty, które będą zawierać czas dostawy powyżej 21 tygodni od daty podpisania
zamówienia, zostaną odrzucone i nie będą oceniane w dalszym toku postępowania.
Łączną ilość punktów przyznanych dla danej ocenianej oferty stanowi suma punktów
przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów:
Ocena końcowa złożonej oferty = C + D
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji
Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi
pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na
środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie
materiałów pochodzących z recyclingu etc.) lub złożoną przez Oferenta posiadającego
wdrożony i certyfikowany System Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System
Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią.

VI. INFORMACJA O ŻĄDANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TAKIEGO ZABEZPIECZENIA):
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VI.1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta, którego oferta została
wybrana, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.

VI.2.

Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy oraz z tytułu zwrotu zaliczki zapłaconej Oferentowi. Jeżeli Oferent będzie
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu
gwarancji jakości.

VI.3.

Szczegółowy opis żądanych zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami zapisów kontraktu
stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego: Oferent zobowiązuje się do
dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia kontraktu , gwarancji
bankowych. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej
niezgodnej ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania
się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Oferenta odpowiednich
dokumentów gwarancji, a Oferentowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu
powstrzymania płatności.

VII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT:
VII.1.

Oferty należy złożyć do dnia 08.05.2019 r. do godz. 14:00

VII.2.

Ofertę należy rozdzielić na część handlową i część techniczną. Część techniczna nie może
zawierać informacji dot. cen i powinna znajdować się w oddzielnej kopercie lub osobnej
wiadomości e-mail.

VII.3.

Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim.

VII.4.

Na kopertach i/lub w tematach wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer
zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej stronie niniejszego zapytania
ofertowego wraz z informacją jaki typ oferty znajduje się w kopercie/wiadomości
(techniczny lub handlowy).

VII.5.

Oferta handlowa i oferta techniczna powinna być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie
z udzielonym pełnomocnictwem.

VII.6.

Oferty
należy
składać
mailem
(capex-publictenders@arcelormittal.com
oraz
krzysztof.brys@arcelormittal.com) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres:
Al. J. Piłsudskiego 92; Dąbrowa Górnicza). Oferty należy adresować na Pana Krzysztofa
Bryś, Dział EPO z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe nr 4/0173/2019”.

VII.7.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu
na wskazany w zapytaniu adres mailowy.

VII.8.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

VII.9.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3
dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15.30 z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku zamówień z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania
Oferentów mogą być składane najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu
składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki
sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.

VII.10. Oferenci są uprawnieni do składania pytań dot. treści umowy stanowiącego załącznik do
zapytania ofertowego. Pytania należy kierować na adres krzysztof.brys@arcelormittal.com
najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania muszą wskazywać
konkretny punkt umowy.
VII.11. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treści
przedmiotu zamówienia) należy kierować do poniżej wskazanych osób:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami w sprawach technicznych są:
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Marcin Bołda - marcin.bolda@arcelormittal.com
Roman Orczykowski – roman.orczykowski@arcelormittal.com
W sprawach handlowych osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Pan Krzysztof Bryś - krzysztof.brys@arcelormittal.com
VII.12. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
VII.13. Oferty należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1a i załącznik
nr 1b do niniejszego zapytania.
VII.14. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów
wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
VII.15. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych
uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty
elektronicznej.
VII.16. W przypadku nie dostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
VII.17. Do oferty handlowej należy dołączyć:
a.
b.
c.

Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących
określonych punkcie IV.1., IV.3 i IV.4. niniejszego zapytania,
Podpisaną Umowę o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy,
Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo,

d.

Podpisaną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

zamówienia

VII.18. Do oferty technicznej należy dołączyć:
a.

VIII.

Opis rozwiązania wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowany przez oferenta

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 150
złożenia).

dni od dnia jej

Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania
ofertą na okres do 60 dni.
IX.

INFORMACJE DODATKOWE:
IX.1. Miejsce, termin i zasady otrzymania dokumentów szczegółowych, jeżeli stanowią element
zapytania ofertowego: (zgodnie z punktem III niniejszego zapytania ofertowego.).
IX.2. Warunki i termin ewentualnego uzupełnienia ofert przez Oferentów zgodnie z pkt. VII.13,
VII.14 oraz VII.15 niniejszego zapytania.
IX.3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków umowy zawartej w wyniku
niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:
a.

terminu obowiązywania Umowy - zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji
projektu,

b.

wielkości zamówienia - zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50%
wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie,

c.

zmian wskazanych w ust. 8 umowy (tj. Warunki Zmian Kontraktu) stanowiącego
załącznik do niniejszego zapytania – jeśli dotyczy.

……………………………………………..……….
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(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os.
upoważnionej)

ZAŁĄCZNIKI:
1. 1a. Handlowy formularz ofertowy zawierający informację dot. cen oraz oświadczenia
potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1, IV.3 i IV.4. zapytania ofertowego nr
4/0173/2019 z dnia 04.04.2019,
1b. Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia,
2. Specyfikacja techniczna;
3. Oświadczenie o zachowaniu poufności;
4. Umowa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Pracy;
5. Istotne warunki zamówienia;
6. Warunki Ogólne Zakupów;
7. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 1a DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/0173/2019 z dnia 04.04.2019
HANDLOWY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/0173/2019 z dnia 04.04.2019 dotyczące
Wykonania i dostawy DDP (zgodnie z INCOTERMS 2010) kompletu osprzętu walcowniczego i
kompletu osprzętu dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny
50E2 w ARCELORMITTAL POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów.
Dane Oferenta:
a.
b.
c.
d.
e.

Nazwa: …………………………………………………………………………..
Adres siedziby: ………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………….
REGON: …………………………………………………………………………
Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:
CENA

WALUTA

SŁOWNIE

WARTOŚĆ NETTO
WARTOŚĆ VAT (… %)
WARTOŚĆ BRUTTO

INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO:
Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
Jeśli dotyczy:
Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty
PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku
Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 z zapytania ofertowego (końcowy termin składania ofert). .
Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą kontraktu zawartego z
Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest PLN.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że akceptuję istotne warunki zamówienia dołączone do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Oferta jest ważna 150 dni od dnia jej złożenia.
5. Termin płatności: zgodnie z istotnymi warunkami zamówienia.
6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie
odrzucona.
7. Przyjmuję do wiadomości, że w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania, które
będzie obejmowało przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym nr 4/0173/2019
z dnia 04.04.2019, zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostanie zwizualizowane zgodnie
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z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1 zapytania ofertowego nr
4/0173/2019 z dnia 04.04.2019,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.3 zapytania ofertowego nr
4/0173/2019 z dnia 04.04.2019,
3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.4 zapytania ofertowego nr
4/0173/2019 z dnia 04.04.2019,
4. Opis merytoryczny dotyczący sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

……………………………, dn. …………
Miejscowość, dnia

....................................................
Pieczęć firmowa, Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/0173/2019 Z DNIA 04.04.2019.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.1. ZAPYTANIA

Oświadczam, że Oferent ……………………………………………………………………………………………………………. (nazwa
i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.
6. Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
7. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie

zamówienia,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych –
dotyczy

wspólnika

spółki

jawnej,

partnera

lub

członka

zarządu

spółki

partnerskiej,

komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej.
8. Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie

zamówienia,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dotyczy

wspólnika

spółki

jawnej,

partnera

lub

członka

zarządu

spółki

partnerskiej;

komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu
zarządzającego osoby prawnej.
9. Inne …………. – jeśli dotyczy

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/0173/2019 Z DNIA 04.04.2019.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.3. ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCEGO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania
wskazanych poniżej:
a.

w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający
wykluczy więc z postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących
przesłanek:

(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności,
za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
1. w przypadku kiedy oferentem jest osobą fizyczną - nie zostałem prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
2. w przypadku kiedy oferentem jest spółka jawna – jako wspólnik nie zostałem prawomocnie
skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3. w przypadku kiedy oferentem jest spółka partnerska – jako partner lub członek zarządu nie
zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4. w przypadku kiedy oferentem jest spółka komandytowa oraz spółka komandytowo – akcyjna,
jako komplementariusz nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5. w przypadku kiedy oferentem jest osoba prawna, jako urzędujący członek organu
zarządzającego nie zostałem skazany prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6. w przypadku kiedy oferentem są podmioty zbiorowe - sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary;

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO
DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/0173/2019 Z DNIA 04.04.2019.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.4. ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
……………………………………………………………………………………….…………………….
(nazwa
i
adres
a Zamawiającym.

pomiędzy
siedziby)

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
procedury wyboru Wykonawcy 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.

…………………………………………………….
Miejsce i data

……………………………………………………
(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu
Oferenta lub we właściwym upoważnieniu

16

ZAŁĄCZNIK NR 1b DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/0173/2019 z dnia 04.04.2019
TECHNICZNY FORMULARZ OFERTOWY
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/0173/2019 z dnia 04.04.2019 dotyczące
Wykonania i dostawy DDP (zgodnie z INCOTERMS 2010) osprzętu walcowniczego i osprzętu
dla urządzeń prostujących w celu uruchomienia walcowania nowej szyny 50E2 w
ARCELORMITTAL POLAND S.A., ODDZIAŁ - Huta Królewska, Chorzów.
Dane Oferenta:
a. Nazwa: …………………………………………………………………………..
b. Adres siedziby: ………………………………………………………………
c. NIP: ……………………………………………………………………………….
d. REGON: …………………………………………………………………………
e. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………
telefon: …………………………………………………………………………..
adres e-mail: ………………………………………………………………….

1. Termin od dnia podpisania umowy do podpisania Końcowego Protokołu Odbioru to maksymalnie
……… tygodni.
2. Czas Dostawy to …………… tygodni od daty podpisania umowy.
3. Załącznikiem do niniejszego formularza powinna być:
a. lista co najmniej 3 realizacji z ostatnich 5 lat (nazwa nabywcy, lokalizacja, rok), które
składają się z dostawy osprzętu walcowniczego wytworzonego przez potencjalnego
dostawcę na minimalną kwotę 100 000PLN,
b. oferta techniczna zawierająca opis rozwiązania zaproponowanego przez oferenta

……………………………, dn. …………
Miejscowość, dnia

....................................................
Pieczęć firmowa, Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
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