
Wygenerowano: 2022-06-30 14:41 Strona 1 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/2022/3.2 - Zakup nowego środka trwałego, tj. Rozdrabniacz wstępny z innowacyjnym…

Ogłoszenie

Numer

2022-30512-113534

Id

113534

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.03.02.00-24-0900/20 - Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki uruchomieniu w firmie 
innowacyjnego procesu związanego z unieszkodliwianiem odpadów

Tytuł

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1/2022/3.2 - Zakup nowego 
środka trwałego, tj. Rozdrabniacz wstępny z innowacyjnym 
systemem dwuwałowym - Maszyna typu: Hammel 650 DK lub 
równoważna (1 sztuka)

Warunki zmiany umowy

F.�Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w 
przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania 
przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek 
wskazanych w punktach poniżej:
��Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie 
jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, 
trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje.
��Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, 
stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski 
żywiołowej], stany epidemii.
��Długofalowe skutki wywołane trwającą od 11 marca 2020 roku pandemią Covid-19 na świecie (wg WHO).
��Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru 
(przyjęcia) przedmiotu umowy.
��Problemy związane z łańcuchem dostaw części lub komponentów lub danego urządzenia. Łańcuch 
dostaw rozumiany jako dostawa od podwykonawców oraz transport do miejsca docelowego.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby 
umożliwić prawidłową realizację zamówienia.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji 
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zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-06-10
1. Zapytanie ofertowe - rozdrabniacz

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-06-10

Data ostatniej zmiany

2022-06-10

Termin składania ofert

2022-07-11

Planowany termin podpisania umowy

2022-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAREX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Kolejowa 3
41-503 Chorzów
NIP: 6272645725

Osoby do kontaktu

Marcin Kurzaczek
tel.: 604606935
e-mail: firma@phumarex.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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Zakup nowego środka trwałego, tj. Rozdrabniacz wstępny z inn

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego, tj. 
rozdrabniacza wstępnego z innowacyjnym systemem dwuwałowym (1 szt.)
Nabycie maszyny pozwoli na rozdrabnianie zużytych pojemników i przerobienia ich na złom stalowy.
Minimalne parametry tj. nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, 
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty 
lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako 
przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi):

Rozdrabniacz wstępny z innowacyjnym systemem dwuwałowym - Maszyna typu: Hammel 650 DK lub 
równoważna
Moc: 280 KM
Szybki rewers
Samoczyszczące się wały
Wyposażona w system dwóch wolnoobrotowych wałów
Prędkość obrotowa wałów: 8-33 obr/min
Wielkość produktu końcowego wynosi: 20-200 mm
Wydajność 10t/h
Napęd diesel
Mobilność na gąsienicach
Niska emisja spalin - specjalnie skonstruowany system wydechu, wyciszenie drzwi od wewnątrz 
specjalnym materiałem dźwiękochłonnym
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Zdalne sterowanie
Kosz zasypowy do optymalnego załadunku materiału - 5m3
Realizacja zamówienia uwzględnia koszt dostawy i montażu.

Planowany termin realizacji: do 30.04.2023r.

Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Chorzów

Gmina

Chorzów

Miejscowość

Chorzów

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2022-07-12

Koniec realizacji

2023-04-30

Opis

Rozdrabniacz wstępny z innowacyjnym systemem dwuwałowym - Maszyna typu: Hammel 650 DK lub 
równoważna

Czy występuje płatność częściowa

NIE
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Oferta powinna zawierać:
•�Informację, że została skierowana do: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAREX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
•�Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;
•�Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;
•�Wyszczególnienie zadań wraz ze wskazaniem cen (netto, brutto wraz z jednoznacznym 
wskazaniem waluty);
•�Termin realizacji;
•�Okres gwarancji;
•�Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
•�Datę sporządzenia oferty;
•�Datę ważności oferty;
•�Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz że oferta dotyczy sprzętu 
o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym; oświadczenie, że 
oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy.
•�Podpis i pieczęć Oferenta.
Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1.
Do oferty należy również załączyć Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy 
podmiotami współpracującymi.
W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała elementów wymienianych w punkcie nr 3 
niniejszego zapytania oraz załączników do zapytania ofertowego o numerach 1 i 2, oferta ta będzie 
podlegała odrzuceniu, z przyczyn formalnych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

A.�Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa.
B.�Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i/lub wariantowej.
C.�Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie 
jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny 
anulacji.
D.�Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.
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E.�Oferent przed datą wyboru Wykonawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
F.�Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji 
w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z 
napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej 
jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:
��Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami 
natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, 
gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, 
dewastacje.
��Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty 
zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, 
stany klęski żywiołowej], stany epidemii.
��Długofalowe skutki wywołane trwającą od 11 marca 2020 roku pandemią Covid-19 na świecie (wg 
WHO).
��Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego 
odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.
��Problemy związane z łańcuchem dostaw części lub komponentów lub danego urządzenia. Łańcuch 
dostaw rozumiany jako dostawa od podwykonawców oraz transport do miejsca docelowego.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby 
umożliwić prawidłową realizację zamówienia.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji 
zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
G.�W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierała informacji o spełnieniu parametrów 
minimalnych przedmiotu zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.
H.�Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach 
nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że 
zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.
I.�Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, 
specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy 
producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca 
ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.
J.�Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, 
iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w 
zapytaniu ofertowym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 
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z Beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między 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:
•�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.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
•�Cen netto
Ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej, gdzie oferta z najniższą ceną 
otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 95%.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

•�Okresów udzielanej gwarancji
Ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu gwarancji do terminu najdłuższego, gdzie oferta 
z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 5%.
Ocena końcowa jest sumą w/w ocen szczątkowych, gdzie ocena maksymalna wynosi 1.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-06-10 - data opublikowania

-> 2022-07-11 - termin składania ofert

-> 2022-07 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-07-12 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / Przedmiotem niniejszego postępowania 
ofertowego jest zakup nowego środka trwałego, tj. rozdrabniacza...

-> 2023-04-30 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / Przedmiotem niniejszego postępowania 
ofertowego jest zakup nowego środka trwałego, tj. rozdrabniacza... 


