ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.

ZO-01/16/3

PROCEDURA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
F-01
W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na
zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5:
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych
obszarów gospodarki regionu.
Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1:
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.abnopakowania.pl: 19/07/2016
(dd/mm/rrrr)

Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu wykonawcom: 19/07/2016 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. NAZWA I ADRES
Nazwa: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.
Adres pocztowy: Otusz 11A

Kod pocztowy: 64-320

Miejscowość: Buk

Powiat: poznański

NIP: 777-325-30-89

REGON: 362128745

Tel.: +48 618140983

Faks: +48 618140983

Województwo: wielkopolskie

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.abnopakowania.pl
I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Spółka Prawa Handlowego, nie zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych / tekst jednolity z 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164).
I.3. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM - KONTAKTOWY
Nazwa: Usługi Doradcze Piotr Jęcka
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2/3

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowość: Wałcz

Powiat: wałecki

Tel.: +48 604128749

Faks: +48 67 2582286

Województwo: zachodniopomorskie

E-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
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I.4. Tytuł Projektu: „Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania
z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania,
wytłaczania i termoformowania”

I.5. Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0256/15
I.6. Informacja o ogłoszeniu
I.6. 1) Nazwa projektu
„Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw
sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”

I.6. 2) Status ogłoszenia
Zamieszczone, procedura wyboru wykonawcy w toku

I.6. 3) Tytuł zamówienia
„Zakup formy wtryskowej”

I.6. 4) Numer ogłoszenia
ZO-01/16/3

I.6. 5) Termin składania ofert
Data: 29/07/2016 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00

I.6. 6) Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego),
zapewniającej pełną czytelność jej treści.
Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawiera Zapytanie Ofertowe art. 8.
Miejsce składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania sp. o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk, w dni
robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk.

I.6. 7) Termin otwarcia / upublicznienia ofert
Data: 29/07/2016 (dd/mm/rrrr) godzina: 10:10

I.6. 8) Miejsce otwarcia / upublicznienia ofert
Miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania sp. o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A, 64-320 Buk.

I.6. 9) Adres e-mail na który należy przesłać ofertę
Nie dotyczy

I.6. 10) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Jęcka - Przewodniczący Komisji Przetargowej

I.6. 11) Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup formy wtryskowej

I.6. 12) Kategoria ogłoszenia
Dostawy

I.6. 13) Podkategoria ogłoszenia
Dostawy

I.6. 14) Miejsce realizacji zamówienia:


Województwo: wielkopolskie



Powiat: poznański

 Miejscowość: Dąbrowa

SEKCJA II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
II.1. Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Zamawiający dopuszcza

Usługi

Dostawy
/ nie dopuszcza

możliwość/ci składania ofert częściowych.

II.2. Cel zamówienia
Przedmiotowy Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji nowych (lekkie opakowania
termoformowalne) i udoskonalonych (skrzynka duża) produktów, o które spółka chce poszerzyć swoja ofertę.
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II.3. Przedmiot zamówienia, wielkość lub zakres
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednokrotnej formy wtryskowej dla detalu: skrzynka do owoców i warzyw.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Detal:
a) materiał wypraski: PP/PE,
b) przewidywana waga wypraski: 270 g,
c) gabaryty: 300 mm x 400 mm x 140 mm,
2. Forma wtryskowa:
a) krotność formy - jednokrotna,
b) przewidywane gabaryty formy: 800 mm x 1100 mm x 750 mm,
c) wtrysk: gorący, bezpośredni, 6-punktowy,
d) praca formy automatyczna, czas cyklu 17s,
e) suwaki z odrębnymi systemami chłodzenia, napędzane płytą wypychaczy (wypychanie mechaniczne
i pneumomechaniczne),
f) wkłady i suwaki formujące wykonane ze stali nierdzewnej 1.2312,
g) obsada matrycy/stempla: stal 1.2312,
h) płyty obudowy: stal 1.1730/1.2312,
i) wykończenie powierzchni formujących: osełka 400,
j) normalia: FCPK.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na dostarczoną formę wtryskową na: (1) określoną
w ofercie ilość cykli pracy formy (wtrysków) oraz (2) określony w ofercie okres gwarancji jakości, wyrażony
w pełnych miesiącach od daty zakończenia prób, potwierdzonych protokołem odbioru narzędzia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania w czasie okresu gwarancji jakości, określonego w ofercie terminu
oczekiwania na naprawianą formę. Termin ten liczony będzie od daty zgłoszenia wystąpienia usterki.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany na koszt wykonawcy
w miejscowości Dąbrowa, pod adresem: ul. Piaskowa 13, 62-070 Dąbrowa, woj. wielkopolskie.

II.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV
Główny przedmiot - nazwa kodu CPV
- formy odlewnicze

43415000-5

Dodatkowe przedmioty zamówienia - nazwa kodu CPV
-

II.5. Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy. Termin
realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący.
Określony w ofercie termin ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie,
a liczony od dnia zawarcia Umowy („Termin realizacji”).

II.6. Informacje dotyczące ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o
posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia uprawnień.

III.2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla uznania, że wykonawca spełnia
warunek, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia,
wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia.
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III.3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia
potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania zamówienia, wymaganym przy realizacji niniejszego zamówienia.

III.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia potwierdzającego
spełnianie warunku tj. oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymaganymi przy
realizacji niniejszego zamówienia.

III.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że
wykonawca spełnia warunek, Zamawiający żąda złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj.
oświadczenia potwierdzającego, iż sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy jest wystarczająca, pozwala na zgodne z
umową zrealizowanie niniejszego zamówienia.

III.6. Dodatkowe warunki
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
Nie dotyczy

SEKCJA IV: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 26.7., 26.8. pkt 5) PROCEDURY
IV.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 26.2. Procedury:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych
w art. 26.2. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu). Oświadczenie to
zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców. Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej, członkiem konsorcjum
(wspólnie ubiegający się o zamówienie), mogą złożyć oświadczenie, że łącznie spełniają warunki określone w art. 26.2. pkt
1,2,3,4 Procedury.

IV.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 26.7. Procedury:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 26.7. Procedury, Zamawiający żąda przedłożenia następujących
dokumentów:
1)
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art. 26.7. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu).
2)
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 26.7. pkt 1)
Procedury, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
3.10. Zapytania Ofertowego, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

IV.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym w art. 4.2. pkt. 2) Zapytania Ofertowego składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

SEKCJA V: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 29.2. lit. b) Procedury:
Nie dotyczy
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SEKCJA VI: INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w Sekcji IV albo V:
1)
2)

3)

Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu;
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest
osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w art. 4.2. pkt 2) Zapytania Ofertowego. Dokument,
pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału.
Dokumenty potwierdzające równoważność oferty – jeżeli zastosowano rozwiązanie równoważne.

SEKCJA VII: WARUNKI ZMIANY UMOWY
przewiduje się

nie przewiduje się

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków:
Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach opisanych poniżej, na warunkach
opisanych w treści Umowy:
1. przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania
pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu.
2. zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - Wynagrodzenie
ulegnie zmianie o tę wartość.
3. zmiana zasad płatności może nastąpić w zakresie:


wysokości wypłaconej zaliczki, z takim zastrzeżeniem, iż wysokość zaliczki może być tylko zmniejszona
a zmniejszenie jej wysokości musi nastąpić za porozumieniem Stron,
 pozostała część płatności pierwszej transzy, obniżonej w wyniku porozumienia Stron, zwiększa o tą wartość drugą
transzę Wynagrodzenia.
4. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu
Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

SEKCJA VIII: ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

SEKCJA IX: OCENA OFERT
Najniższa cena
lub
Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia
Kryteria

Znaczenie

A.
B.
C.
D.

cena (C)
termin realizacji (T)
gwarancja jakości wtrysku (Gw)
okres gwarancji jakości (Gt)
E. termin oczekiwania na naprawioną formę (Tn)

60%
5%
20%
5%
10%

Opis sposobu przyznawania punktacji
A.

Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 60 punktów.
Następne wg wzoru:
Cena z najniżej wycenionej oferty
(C) = -------------------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena badanej oferty

B.

Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących
po sobie otrzymuje 5 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji
(T) = ----------------------------------------------------------------- x 5 = ilość punktów
Ilość dni z oferty badanej
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C.

Oferta z największą ilością, gwarantowanych cykli pracy (wtrysków) o niezmiennej jakości, wyrażoną
w sztukach (pełną cyfrą) otrzymuje 20 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość cykli z oferty badanej
(Gw) = ----------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów
Ilość cykli z oferty, w której zaproponowano najwyższą ilość cykli

D.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty zakończenia
prób otrzymuje 5 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość miesięcy z oferty badanej
(Gt) = ----------------------------------------------------------------- x 5 = ilość punktów
Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji

E.

Oferta z najkrótszym terminem oczekiwania na naprawioną formę, wyrażonym w dniach kalendarzowych,
bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 10 punktów.
Następne wg wzoru:
Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem
(Tn) = ----------------------------------------------------------------- x 10 = ilość punktów
Ilość dni z oferty badanej

SEKCJA X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach: 60 dni od ostatecznego terminu składani ofert

SEKCJA XI: WYKLUCZENIA
1.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
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 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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację 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,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) 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,
4) 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,
5) 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
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6)

7)

8)
9)

10)

3.

4.

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
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,
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,
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 796) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia się wyroku,
wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub
osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się
w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub nie wnieśli
wadium na wezwanie zamawiającego w przypadku powtórzenia czynności wyboru wykonawcy;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział
taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił
szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

SEKCJA XII: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

XII.1. WADIUM
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII.2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Informacja na temat ZNWU (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

XII.3. ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA
Czy przewiduje się zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu
tak
nie
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania
tak
nie
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Unieważnienie postępowania
1.

2.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w
przypadkach,
o
których
mowa
w
art.
31.20.
Procedury,
zostały
złożone
oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przyznawane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

XII.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
XII.4.1) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami udziału w postępowaniu, Zapytaniem Ofertowym upublicznione zostały na
stronie internetowej www.abnopakowania.pl oraz dostępne są do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub
obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi
Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz każdego dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00.

XII.4.2) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania Procedury zawierania umów
Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczona
symbolem P-01/16 została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.abnopakowania.pl oraz dostępna jest
do wglądu lub pobrania na wniosek w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych
służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz, każdego
dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00.

XII.4.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczono:
Ogłoszenie o zamówieniu, Zapytanie Ofertowe oraz Procedurę zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;
Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności
kluczowych obszarów gospodarki regionu: www.abnopakowania.pl

XII.4.4) Informacje dodatkowe
Zamówienie nie podlega przepisom:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity z 2015 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 2164),
2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej
dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94/65, 28.03.2014),
3) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L
94/243, 28.03.2014),
4) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, (Dz.Urz. UE L
94/1, 28.03.2014).

XII.4.6) Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu stanowiące jego integralną część:
1) Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw;
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,
2) Zapytanie Ofertowe,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26.2. Procedury,
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
5) Formularz ofertowy,
6) Oświadczenie, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
8) Wzór umowy.
* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Jęcka
(podpis upełnomocnionej osoby)
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