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OSTATECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwi4zku z planowanym przeniesieniem dzialalnoSci spolki Galwanizer do nowej lokalizacji poszukujemy
dostawcy linii technologicznej.
Komisja zakupowa, dzialajqca prry Galwanizer Sp6lka z o.o. z siedzib1 w Dzierhoniowie pod adresem
ul. Swidnicka 38,58-200 Dzier2oni6w, wpisana do rejestru przedsigbiorc6w pod numerem 0000134984,
NIP 8821504651, REGON 890482834, Twraca sig z proSb4 o nadsylanie ofert ostatecznych, w celu
dokonania wyboru Dostawcy dla

linii cynkowania (w tym powloki stopowe ZnNi) w bgbnach,
zgodnie z proponowanymi w zaN4czenit zalozeriar..ri dla tej linii.

1.

Oferty proszg skladad w nieprzekraczalnymterminie do 9 maja 2022r. Do l8 kwietnia 2022r proszg
zloiry| zwymiarowany schemat linii oraz DTT.

2.

Oferta powinna byd zlo2ona w jgzyku polskim:

- w formie podpisanych elektronicznie dokument6w przeslanych za pomoc4
chronionych haslem wiadomo6ci elektronicznych na wskazany w zapytaniu ofertowym adres
pocZry elektronicztej: biuro@galwanizer.pl. Haslo do oferty naleiry przeslai innym kanalem
komunikacji, np. za pomoc4 wiadomoSci tekstowej (sms) na nr telefonu: 503-190-745,
b. poczt4 w zalakowanej kopercie na adres Galwanizer sp. z o.o.) ul. Swidnicka 38,
58-200 Dzier2oni6w,
c. osobi6cie w siedzibie Sp6lki, adres jak wyhej, codziennie w godz.S.00-14.00.
a. elektronicznie

3.

Wrazze skladan4 ofert4 naleiry dolqczyd referencje, podpisane o6wiadczenie o zachowaniu w tajemnicy

(w zal1czeniu) oraz oSwiadczenie iz:
wobec oferenta nie wszczgto postgpowania likwidacyjnego lub upadtroSciowego,
oferent posiada rachunek bankowy uwidocznionym na tzw. bialej li6cie.

danych chronionych Sp6tki

a.
b.

4. W razie niejasnoSci lub w4tpliwo5ci

dotyczqcych zapylania ofertowego prosimy zwracal sig do Komisji

Zakupowej o niezbgdne informacje i wyjaSnienia.

5. W

razie stwierdzenia przez Komisjg zakupow4 brak6w formalnych lub merytorycznych ofefi b4d2
w przypadku potrzeby wyja6nienia w4tpliwo6ci w zakresie merytorycznym oferty, Komisja wezwie oferenta
do usunigcia brak6w formalnych lub merytorycznych b4di zlo2enia wyja5nieri do oferty ustalaj4c ku temu
stosowny termin.
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6.

Komisja zakupowa zastrzega sobie moZliwoSi wykluczenia oferenta

z

postgpowania zakupowego

w przypadku gdy:

a.

jeheli w okresie ostatnich trzechlatprzed obecnym Postgpowaniem Sp6lka wypowiedziala lub ronvi2zala

umowg bydL tez odst4pila od umowy z oferentem, z powodu okoliczno6ci, za kt6re oferent ponosil
odpowiedzialno56,

b. jeZeli w okresie ostatnich trzech lat przed obecnym Postgpowaniem oferent uchylil sig od zawarcia
ze Sp6lk4 umowy pomimo, 2e jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
jeZeli
c.
w okresie ostatnich trzech lat przed obecnym Postgpowaniem oferent wyrz4dzil Sp6lce szkodg,
a szkoda ta nast4pila wskutek niewykonania lub nienaleLylego wykonania umowy,

d. w stosunku do oferenta otwarto likwidacjg, zloiono wniosek o ogloszenie upadlodci lub

ogloszono

upadloS6.
7.

Komisj a zakupowa jest uprawniona:

l.
2.
8.

do nieodpowiadania na pytania Oferent6w zlohone po Wznaczonym terminie,
zamknigcia Postgpowania zakupowego bez podania przyczyny.

Komisja zakupowa dokona wyboru oferenta w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:
a. Cena netto i warunki platnoSci,
b. JakoS6 i adekwatnoS6 proponowanych rozwi4zafi technicznych,
c. Referencje, kt6rymi legitymuje sig oferent i jego do6wiadczenie w bran\,

d. Ocena ewentualnej wcze6niejszej wsp6lpracy ze Sp6tk4 przy innych projektach jak

r6wnie2

w postgpowaniu wstgpnym,
e. Warunki udzielonej gwarancji, ustalenia w zakresie rgkojmi zawady,
f. Warunki oferowanego serwisu po dostarczeniu towaru lub wykonaniu uslugi,
g. Szacowane ryzyko ci4glo5ci dzialalno6ci oferenta w okresie rgkojmi lub gwarancji.

9.

Po przeprowadzeniu analizy zlolonych ofert Komisja zakupowa skontaktuje sig z wybranym oferentem.

Uwaga!
Oferta podlega odrzuceniu, jeZeli oferent zloLyl ofertg niezgodn4 z wymaganiami zapytania ofertowego lub

nie dostarczyl odpowiednich oSwiadczeri i dokument6w okre6lonych w zapylaniu ofertowym
zgloszonych w zwi4zku z pkt. 5 ( pomimo wezwania do uzupelnieni bark6w).

oraz

