Prostki, dnia 08.09.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż agregatu
kogeneracyjnego o mocy 999kW zasilanego gazem LNG wraz z kotłem
odzysknicowym parowym oraz urządzeniem absorpcyjnym do produkcji
chłodu

I Zamawiający:
POL-FOODS Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1D
19-335 Prostki

II Przedmiot oferty:
Agregat kogeneracyjny o mocy 999kW zasilany gazem ziemnym wysokometanowym typu E
wraz z urządzeniem absorpcyjnym mogącym przyjąć całość energii wyprodukowanej przez
silnik.
Celem i rezultatami osiągniętymi przez realizację projektu będzie wytwarzanie energii
elektrycznej, cieplnej oraz chłodu w procesie wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby
zakładu produkcyjnego firmy Pol-Foods Sp. z o.o. w Prostkach przy ul. Kolejowej 1D.
Zgodnie z dokumentacją konkursową moc agregatu nie może przekroczyć 1MW.

III Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta.
2. Szczegółowe dane techniczne oferowanych urządzeń.
3. Termin realizacji.
4. Warunki gwarancyjne i serwisowe (w trakcie trwania gwarancji i pogwarancyjne)
wraz z kosztami utrzymania i obsługi przez cały okres życia silnika.
5. Wartość oferty (wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia).

IV Miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w przedsiębiorstwie POL-FOODS Sp. z o.o. przy ulicy Kolejowej 1D w
Prostkach lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@pol-foods.com lub r_ratajczak@polfoods.com do dnia 22.09.2017 r. do godz. 16.00.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

1.

Wartość oferty
Ocenie będzie podlegać wartość urządzeń wraz z kosztami serwisu w okresie
trwania gwarancji, czyli 36 miesięcy lub 24.000 mth zgodnie z załącznikiem
nr 2.

2.

Waga %

Max. liczba
pkt.

60%

60

20%

20

20%

20

100%

100

Czas dostawy
Minimum 17 tygodni. Niedotrzymanie deklarowanego w ofercie terminu
będzie obłożone karami adekwatnymi do strat z tytułu przestoju
produkcyjnego.
Jako alternatywa dla kary Dostawca powinien na własny koszt dostarczyć
alternatywne źródło energii elektrycznej i chłodu (np. agregat diesla
stosownej mocy i agregat sprężarkowy chłodu).

3.

Deklarowany czas pracy
Wymagana wartość wynosi nie mniej niż 8 200mth i nie więcej niż 8 600
mth. Deklarowany czas pracy musi być potwierdzony referencjami
zawierającymi informację o obiekcie oraz że Wykonawca dostarczył,
zainstalował i samodzielnie prowadzi serwisowanie urządzenia.

Suma:

1. Kryterium „Wartość oferty”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda
następna odpowiednio z poniższym wzorem:
Cena minimalna / cena badana * waga * 100pkt.
2. Kryterium „Czas dostawy”
Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym deklarowanym czasem
dostawy, a każda następna odpowiednio z poniższym wzorem:
Najkrótszy czas / badany czas * waga * 100pkt.
3. Kryterium „Deklarowany czas pracy”
Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta z najwyższym deklarowanym czasem pracy
urządzenia, a każda następna odpowiednio z poniższym wzorem:
Badana wartość / najwyższa wartość * waga * 100pkt.

Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana zainteresowanym podmiotom dnia
26.09.2017 r.
Dostawca musi być uprawniony do serwisowania głównego komponentu zespołu
kogeneracyjnego (silnika/agregatu) na terenie Polski przez producenta tegoż komponentu oraz
posiadać pracowników ze stosownymi, indywidualnymi certyfikatami dopuszczenia do ich
serwisowania.

VI. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są:
Podmioty powiązane osobowo i 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
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
2. Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
4. Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa w
linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
oraz
Wykonawcy, 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.

VII. Załączniki:
1. Specyfikacja techniczna.
2. Harmonogram prac serwisowych.

