Wrocław, dnia 27.11.2017 r.

UTC Aerospace Systems Wrocław sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław
tel: + 48 71 714 8009
fax: + 48 71 714 8014
NIP: 701 00 46 036 REGON: 140756442

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 sztuk przepływomierzy
____________________________
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1. OGÓLNE INFORMACJE
Celem zapytania ofertowego jest znalezienie przez Zamawiającego dostawcy 2 przepływomierzy: 1
sztuka pracująca na medium ester fosforowy (Skydrol®) – oraz 1 sztuka na olej zgodny z MIL
PRF 83282. Szczegółowa specyfikacja dostawy zawarta jest w niniejszym dokumencie. Warunkiem
złożenia zamówienia u Oferenta na dostawę przepływomierzy jest dostarczenie najkorzystniejszej oferty,
podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta.
Wybór Oferenta prowadzony będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
Dane adresowe Zamawiającego:
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 65-67,
51-317 Wrocław
NIP 7010046036 REGON 140756442
fax: +48 71 714 8014
tel. +48 71 714 80 09
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod oraz nazwa CPV to: 3842110-6 „Przepływomierze”.
Treść
zapytania
ofertowego
dostępna
jest
na
stronie
internetowej:
http://www.utas.pl/wroclaw/pl/zapytania_ofertowe_kategorie w zakładce POZOSTAŁE ZAPYTANIA
OFERTOWE.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu 2 przepływomierzy – jednego pracującego na
Skydrol® oraz jednego pracującego na ciecz zgodną z MIL PRF 83282, wraz z certyfikatami
kalibracji dla każdego z nich. Wymagania dla przedmiotu zapytania zawarte są w tabeli Tabela 1
poniżej.
Tabela 1. Wymagania techniczne dostawy przepływomierzy.
A. Wymagania techniczne – typ 1
A.1.

Ilość: 1 sztuka pracująca na medium olej
zgodny z MIL PRF 83282

A.2.

Zakres pracy przepływomierza : 0 – 50 lub
większy, najbliższy w typoszeregu oferenta.
Podać jaki będzie

A.3.

Zakres ciśnieniowy: 0 … 350 bar lub większy

Spełniono*

Waga
punktowa

Nie
spełniono*

Uwagi

obligatoryjne

3

obligatoryjne

3

A.4.

A.5.

Zakres temperaturowy pracy dla medium: -55
… +135 °C lub najbliższy wymaganemu.
Podać jaki będzie

5

Zakres temperaturowy pracy dla otoczenia: 55… 150 °C lub najbliższy wymaganemu.
Podać jaki będzie

5

A.6.

Sygnał wyjściowy z przetwornika: 0 …10V

A.7.

Dokładność podstawowa (obejmująca
nieliniowość, histerezę): 2% lub lepsza

A.8.

Brak wpływu temperatury na dokładność
odczytu .**

obligatoryjne

3

5

Jeśli tak, to w jaki sposób jest to zrealizowane
Przyłącze gwintowane: standard G (BSPP) lub
jeżeli niemożliwe, to podać jakie będzie

2

A.10. Świadectwo kalibracji dla każdego z
przepływomierzy, zawierające min.5 punktów
pomiarowych wraz z podanymi
niepewnościami pomiaru, dla lepkości cieczy
na poziomie 14 cSt ±1 cSt, potwierdzające
czynność wykonaną nie wcześniej niż w
październiku 2017 roku. Jeżeli podana lepkość
nie może być zrealizowana, to należy podać
najbliższą możliwą

5

A.9.

A.11. Cena

B. Wymagania techniczne – typ 2

10
Spełniono*

Waga
punktowa

B.1.

Ilość: 1 sztuka pracująca na ester fosforowy
(Skydrol®)

Obligatoryjnie

B.2.

Zakres pracy przepływomierza: 0 – 170 lpm
lub większy, najbliższy w typoszeregu
oferenta. Podać jaki będzie

3

B.3.

Zakres ciśnieniowy: 0 … 350 bar lub większy

obligatoryjne

B.4.

Zakres temperaturowy pracy dla medium: -55
… +135 °C lub najbliższy wymaganemu.
Podać jaki będzie

5

Zakres temperaturowy pracy dla otoczenia: 55 … 150 °C lub najbliższy wymaganemu.
Podać, jaki będzie

5

B.5.

B.6.

Sygnał wyjściowy z przetwornika: 0 …10V

B.7.

Dokładność podstawowa (obejmująca
nieliniowość, histerezę): 2% lub lepsza

Nie
spełniono*

Uwagi

obligatoryjne
3

4

B.8.

Brak wpływu temperatury na dokładność
odczytu**

5

Jeśli tak, to w jaki sposób jest to zrealizowane
Przyłącze gwintowane: standard G (BSPP) lub
jeżeli niemożliwe, to podać jakie będzie

2

B.10. Świadectwo kalibracji dla każdego z
przepływomierzy, zawierające min.5 punktów
pomiarowych wraz z podanymi
niepewnościami pomiaru, dla lepkości cieczy
na poziomie 11 cSt ±1 cSt, potwierdzające
czynność wykonaną nie wcześniej niż w
październiku 2017 roku. Jeżeli podana lepkość
nie może być zrealizowana, to należy podać
najbliższą możliwą

5

B.11. Cena

10

B.9.

*

Należy wstawić znak „X” w odpowiednim polu, w zależności od spełnienia lub nie spełnienia funkcji w
oferowanych przepływomierzach. Jeżeli wymaganie jest spełnione częściowo, to należy zawrzeć komentarz.

** Jako brak wpływu temperatury na odczyty rozumie się, że temperatura medium lub otoczenia nie będzie
powodowała dodatkowego błędu w odczytach. Uściślając, może to być osiągnięte poprzez konstrukcję i materiał,
z jakiego wykonany jest produkt lub poprzez zastosowanie dodatkowego czujnika temperatury lub poprzez
wprowadzenie do przetwornika dodatkowych danych odnośnie warunków temperatury dla cieczy i dla otoczenia
podczas realizacji pomiaru. Należy sprecyzować, jaki sposób będzie zrealizowany.

Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia musi być złożona drogą
elektroniczną na adres: agnieszka.sliwka@utas.utc.com
Pytania techniczne:
Pytania techniczne należy kierować do Pani Agnieszki Śliwki wyłącznie na adres poczty elektronicznej
agnieszka.sliwka@utas.utc.com. Termin składania pytań technicznych dotyczących przedmiotu
zamówienia oraz pytań dotyczących procesu przetargowego, upływa 7.12.2017 r. Zamawiający udzieli
odpowiedzi na wszystkie zadane uprzednio pytania do wszystkich Oferentów do dnia 11.12.2017 r.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać od 27.11.2017 r. do 15.12.2017 r. do godz.14.00 strefy czasowej UTC +2.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotrze ona do Zamawiającego przed upływem wskazanego
terminu. Jeżeli oferta jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający niezwłocznie
potwierdzi składającemu ofertę jej otrzymanie. Ofertę złożoną po upływie wskazanego wyżej terminu
Zamawiający zwróci bez zapoznania się z jej treścią i zawiadomi składającego o złożeniu oferty po
upływie terminu.
Termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po zakończonym postępowaniu przetargowym oraz
złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Oczekiwany termin realizacji dostawy przedmiotu
zamówienia to 12 tygodni od daty wystawienia zapotrzebowania przez Zamawiającego (nie później niż
30.06.2018). Okres udzielanej gwarancji powinien być liczony od momentu dostarczenia przedmiotu
zamówienia do siedziby UTC Aerospace Systems Wrocław.
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Miejsce dostawy:
Miejscem dostawy zamówienia będzie siedziba UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., tj. ul.
Bierutowska 65-67, 51-317 Wrocław.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie wypełnionej przez Oferenta tabeli Tabela 1 „Wymagania
techniczne przedmiotu zamówienia” do zapytania ofertowego.
Tabela 1 „Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia” zawiera wymagania stawiane przedmiotowi
zamówienia. Jeżeli jakieś wymaganie nie może być spełnione lub może być spełnione częściowo należy
to zaznaczyć i podać w jakim zakresie.
Oferty będą oceniane na podstawie podanych wag punktowych. Jeżeli wymaganie jest spełnione w pełni,
Oferent uzyskuje maksymalną ilość punktów określonych w polu „waga punktowa”. Jeżeli nie spełnia w
pełni lub odbiega od podanych parametrów, punkty będą przyznawane proporcjonalnie w stosunku do
parametrów, jakie oferują pozostali Oferenci. Dla niektórych wymagań waga punktowa została określona
jako „obligatoryjne” – oznacza to, że takie wymaganie musi zostać spełnione bezwzględnie. Oferty
niespełniające przynajmniej jednego takiego wymagania będą odrzucane.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów. Punkty przyznawane są
przez Zamawiającego na podstawie analizy tabeli Tabela 1 „Wymagania techniczne przedmiotu
zamówienia” wypełnionej przez Oferenta i dostarczonej wraz z ofertą. Maksymalna liczba punktów do
uzyskania to 76 punktów. UTC Aerospace Systems Wrocław zastrzega sobie prawo do weryfikacji
danych przedstawionych przez Oferentów.
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM
W celu zakwalifikowana Oferenta do udziału w postępowaniu Oferent powinien:
 znajdować się w ekonomicznej i finansowej sytuacji umożliwiającej prawidłowe wykonania
przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem poniżej;
 przedstawić wraz z ofertą oraz zobowiązać się utrzymywać przez cały okres obowiązywania
zlecenia polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 1.000.000,00 zł lub jej równowartość w innej walucie. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą kopię polisy ubezpieczeniowej.
Dodatkowe warunki postępowania przetargowego:
 każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
 koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent;
 nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej;
 zamawiający dopuszcza konsultacje techniczne w trakcie procesu przetargowego;
 oferty złożone w procesie przetargowym będą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa;
 po złożeniu oferty Oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.
Forma oferty:
Oferta powinna zawierać:

6












datę sporządzenia oferty;
nazwę, adres i dane rejestrowe Oferenta wraz z podaniem osoby kontaktowej;
wartość oferty netto i brutto;
warunki płatności;
opis wykonania przedmiotu zamówienia;
czas dostawy przedmiotu zamówienia (liczony od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z
wybranym Oferentem);
termin ważności oferty, nie krótszy niż 60 dni kalendarzowych;
podpis pod ofertą osoby upoważnionej zgodnie z zasadą reprezentacji Oferenta ujawnioną w
KRS lub CEIDG lub na podstawie należycie udzielonego pełnomocnictwa;
wypełnioną tabelę Tabela 1 „Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia”;
oświadczenia:
 o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi;
 o spełnieniu warunku o którym mowa w pkt 8.1 a) zapytania ofertowego;
 o przestrzeganiu Kodeksu Postępowania Dostawców United Technology Corporation
dostępnego na stronie:

http://www.utc.com/Suppliers/Documents/Code%20of%20Conduct/Polish.pdf,
złożone zgodnie ze wzorami poniżej.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony oferty zawierające informacje
niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą
być numerowane. Oferta musi być tak szczegółowa jak to możliwe. Wszelkie skreślenia i zmiany
naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę i datowane. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Oferenta kopia lub skan dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
Tryb rozpatrzenia ofert:
Zamawiający może poprosić Oferenta o wyjaśnienia dotyczące zawartości oferty, aby jasno stwierdzić
czy wymagania są osiągnięte. Może to być zorganizowane jako spotkanie, telekonferencja lub poprzez
wymianę e-maili. Po spotkaniu lub telekonferencji zostanie przygotowane pisemne podsumowanie.
Komisja Zamawiającego ocenia oferty, które nie zostały odrzucone, zgodnie z kryteriami oceny oferty. Po
dokonanej ocenie i analizie, Zamawiający sporządzi protokół wyboru wykonawcy.
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Wzory oświadczeń
[pieczęć firmowa]

OŚWIADCZENIA
Działając w imieniu i na rzecz Oferenta (dane Oferenta ):
Nazwa:
________________________________________________________
Adres siedziby:
________________________________________________________
dalej: „Spółka”
składamy następujące oświadczenia:
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:
nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, powiązany(i) poprzez:
a) uczestniczenie 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.

-----------------------------data i miejsce

--------------------------------------------podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
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OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ

Oświadczamy, że:
sytuacja ekonomiczna i finansowa naszej Spółki umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia opisanego w treści złożonej przez nas oferty.

-----------------------------data i miejsce

--------------------------------------------podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta

OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU KODEKSU POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW UTC
Oświadczamy i gwarantujemy UTC Aerospace Systems Wrocław sp. z o.o., że:
1. żaden z naszych urzędników, pracowników lub przedstawicieli nie wręczył ani nie obiecał
żadnych pieniędzy, prezentu lub wynagrodzenia, bezpośrednio lub pośrednio UTC Aerospace
Systems Wrocław ani żadnemu z jej pracowników w celu niedozwolonego uzyskania
przychylnego potraktowania w związku z niniejszym przetargiem oraz, że żaden z naszych
urzędników, pracowników lub przedstawicieli nie przyjął w niedozwolony sposób takich zachęt od
swoich poddostawców w związku z przetargiem organizowanym przez UTC Aerospace Systems
Wrocław sp. z o.o.
2. żadna korzyść majątkowa, prezent, darowizna, kwota pieniężna, lub cokolwiek przedstawiające
jakąkolwiek wartość, nie będzie zapłacona, zaoferowana, wręczona, lub obiecywana przez nas
lub naszego podwykonawcę w trakcie trwania przetargu oraz w trakcie wykonywania umowy, jak
również nie będziemy zabiegać o wyżej wymienione korzyści majątkowe, bezpośrednio lub
pośrednio od jakiegokolwiek podmiotu organu administracji lub samorządu lub od innego
podmiotu, jeżeli jest to zakazane na mocy przepisów zawartych w „Kodeksie Etycznym” United
Technologies Corporation, bądź na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. zobowiązujemy się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etycznym UTC.

-----------------------------data i miejsce

--------------------------------------------podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Oferenta
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5. MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.sliwka@utas.utc.com
lub listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera na następujący adres:
UTC Aerospace Systems Wrocław sp. z o.o.
Dział Zakupów
Agnieszka Śliwka
ul. Bierutowska 65-67
51-317 Wrocław
lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
6. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 oferta nie odpowiada treści zapytania ofertowego i specyfikacji, nie zawiera wymaganych, jest
przygotowana w sposób niejednoznaczny lub niepozwalający dokonać oceny;
 złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji;
 gdy cena oferty jest niższa lub wyższa o co najmniej 40% od średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, a Oferent na prośbę Zamawiającego nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli
złożone wyjaśnienia potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską lub rażąco wysoką cenę;
 oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe, jeżeli:
 wszystkie oferty zostały odrzucone z przyczyn określonych powyżej powyżej;
 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 postępowanie obarczone jest wadą skutkującą niemożliwością zawarcia umowy zgodnej z
wewnętrznymi wymaganiami grupy UTC Corporation, do której należy Zamawiający.
W przypadku unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w
postępowaniu w szczególności zwrot kosztów przygotowania ofert.
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7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 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.”
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Oferentów, którzy:
 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
 nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym;
 są powiązani lub są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do
Zamawiającego.
Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadamia Oferentów, których
oferty zostały odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne.
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