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STATEC ZNE Z APY TAIIIE OFERTOWE

W związku z planowanym przeniesieniem działalnościspółki Galwanizer'do nowej lokalizacji poszukujemy
dostawcy linii technologicznej.
Komisja zakupowa, dziŃająca przy Galwanizer Spółka z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie pod adresem
ul, Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, wpisana do Ęestru przedsiębiorców pod numerem 0000134984,
NIP 882150465l, REGON 890482834, mrraca się z prośbąo nadsyłanie ofert ostatecznych, w celu
dokonania wyboru Dostawcy dla

oczyszczalni Ścieków,

zgodnie z proponowanymi w zńączeniu założeniatrtidla tej linii.

1.

Oferty proszę składaó w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja ż022r, Do 19 kwietnia 2022r. proszę
ńoĘó zwymiarowany schemat linii oraz DTT.

2.

Oferta powinna byó złożona w języku polskim:

3.

Wrazze składaną ofeĄna|eĘ dołączyó referencje, podpisane oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy
danych chronionych Spółki (w zńączeniu) oraz oświadczenie iz:

- w formie podpisanych elektronicznie dokumentów przesłanych za pomocą
chronionych hasłem wiadomości elektronicznych na wskazany w zap7Ąaniu ofertowym adres
poazty elektronicznej: biuro@galwanizer.pl. Hasło do oferty naleĘ przesłać innym kanałem
komunikacj i, np. za pomocą wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu: 503-190-7 45,
b. pocńą - w zalakowanej kopercie na adres Galwanizer sp. z o.o.) ul. Świdnicka 38,
58-200 Dzierżoniów,
c. osobiście w siedzibie Spółki, adres jak wyżej, codziennie w godz.8.00-14.00.
a. elektronicznie

a.
b.

4. W

wobec oferenta nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
oferent posiada rachunek bankowy uwidocznionym na tzw. biaĘ liście.

razie niejasności lub wątpliwościdotyczących zapytania ofertowego prosimy zwracaó się do Komisji

Zakupowej o niezbędne informacje i wyjaśnienia.

5. W

razie stwierdzenia przez Komisję zakupową braków formalnych lub merytorycznych ofeĘ bądź
w przypadku potrzeby wyjaśnienia wątpliwości w zakresie merytorycznym oferty, Komisja wezwie oferenta
do usunięcia braków formalnych lub merytorycznych bądźńożenia wyjaśnień do oferty ustalając ku temu
stosowny termin.
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6.

z postępowania zakupowego
w przypadku gdy:
a. jeżeli w okresie ostatnich trzech |atprzed obecnym Postępowaniem Spółka wypowiedziała lub rorwiązała
umowę bądźteZ odstąpiła od umowy z oferentem, z powodu okoliczności, za które oferent ponosił
odpowiedzialność,
b. jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed obecnym Postępowaniem oferent uchylił się od zawarcia
ze Spółką umowy pomimo, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
c. jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed obecnym Postępowanięm oferent wyrządził Spółce szkodę,
a szkoda ta nastąpiła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
d. w stosunku do oferenta otwarto likwidację, ńożono wniosek o ogłoszenie upadłościlub ogłoszono
Komisja zakupowa zastrzega sobie możliwośówykluczenia oferenta

upadłośó.
7.

8.

Komisja zakupowa jest uprawniona:
l. do nieodpowiadania na pytania Oferentów złożone po wmaczonym terminie,
2. zamknięcia Postępowania zakupowe go bez podania przy azyny .
Komisja zakupowa dokona wyboru oferenta w oparciu o następujące kryteria:
a. Cena netto i warunki płatności,
b. Jakośó i adekwatnośó proponowanych romłięań technicznych,
c. Referencje, którymi legitymuje się oferent i jego doświadczeniewbranĘ,
d. Ocena ewentualnej wcześniejszejwspóĘracy ze Spółką przy innych projektach

e,

f,

g.

9.

jak

równiez

w postępowaniu wstępnym,
Warunki udzielonej gwarancji, ustalenia w zakresie rękojmi zawady,
Warunki oferowanego serwisu po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi,
Szacowane ryzyko ciągłościdziałalnościoferenta w okresie rękojmi lub gwarancji.

Po przeprowadzeniu analiry złożonychofert Komisja zakupowa skontaktuje się z wybranym oferentem,

Uwaga!
Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli oferent ńoĘł ofertę niezgodlą z wymaganiami zapytania ofertowego lub
nie dostarcrył odpowiednich oświadczeń i dokumentów określonychw zapytaniu ofertowym oraz
zgłoszonych w związku z pkt. 5 ( pomimo wezwania do uzupełnieni barków).

Przewod

łakupowej
Liniowska-Furtak
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