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Ogłoszenie

Numer

2021-414-78901

Id

78901

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.01.02.00-24-0481/19 - Wyposażenie laboratorium do badań uszczelnień mechanicznych czołowych.

Tytuł

Zakup spektrometru ręcznego do kontroli obecności 
oraz zawartości pierwiastków chemicznych w zakupionych 
materiałach do produkcji i badań.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

W Umowie w toku jej realizacji mogą być wprowadzane zmiany dotyczące: 
a)�Zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów, 
b)�Terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
a.�Opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
b.�Wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 
działania militarne itp.),
c.�Decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmian obowiązującego prawa, wyroki sądowe 
itp.)
Opóźnienia o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 
przez obie strony. W/W przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres 
przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień. 
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania 
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy do roszczeń Dostawcy 
do ich wykonania. Wszystkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-12
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1. załącznik nr 1 - oświadczenie o braku konfliktu interesów

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-12

Data ostatniej zmiany

2021-11-12

Termin składania ofert

2021-11-22

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

KRAJ sp. z o.o.
Kukułek 42
40-533 Katowice
NIP: 9542364022

Osoby do kontaktu

Anna Walencka-Karbowniczek
tel.: 507136121
e-mail: anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamówienie na zakup spektrometru ręcznego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup spektrometru ręcznego - specjalistycznego urządzenia 
metrologicznego, służącego do wyznaczania obecności pierwiastków chemicznych w materiałach 
typu stal, aluminium, miedź itp. oraz ich stopów. 
Zastosowanie: weryfikacja parametrów produkowanych detali z założeniami ich dokumentacji 
technicznej. Parametry: 
- kompaktowa, solidna i wytrzymała konstrukcja, 
- fluorescencyjny analizator z dyspersją energii zapewniający nieniszczącą i najwyższą jakość analizy 
oraz identyfikacji metali 
- analiza w zakresie pierwiastków od Mg do U. 
- Lampa rentgenowska 50kV Rh dla analizy pierwiastków ciężkich (cyna w stalach lub srebro w 
stopach aluminium). 
- Duża powierzchnia detektora, zapewniająca niski poziom detekcji pierwiastków śladowych oraz 
analizę pierwiastków lekkich (P i S w stalach oraz Si w stopach aluminium).
- Odporność na zapylenia i wilgoć (IP54 – odporny na warunki atmosferyczne).
- Prowadzenie prac pomiarowych w temperaturze od -10°C do +50°C.
- brak wymogu stosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym dla pracy z 
urządzeniem.

Dostawa urządzenia powinna obejmować następujący zakres zamówienia:
-�dostawę urządzenia do hal produkcyjnych Zamawiającego,
-�uruchomienie urządzenia (zgodnie z udzielonym dostawcy zezwoleniem na uruchamianie zezwoleń 
tego typu)
-       odbiór bez usterek,
-�szkolenie personelu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (Sosnowiec),
-�instrukcję obsługi w języku polskim,
-�dokumentację techniczną w języku polskim,
-�gwarancję min. 24 miesiące

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania 
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równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej 
takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia. W przypadku 
opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający 
dopuszcza rozwiązania równoważne. 

Zamówienie obejmuje zakup NOWEGO środka trwałego. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY: pełna realizacja przedmiotu umowy tj. dostawa spektrometru 
ręcznego, uruchomienie, odbiór bez usterek, oraz szkolenie personelu u Zamawiającego powinny 
nastąpić najpóźniej do dnia 17 stycznia 2022 r. 

Miejsce i sposób składania ofert: 
Oferty mogą być przesyłane w formie elektronicznej (email) na adres 
anna.walencka.karbowniczek@kraj.eu lub dostarczone w formie papierowej osobiście lub pocztą na 
adres Beneficjenta: KRAJ Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec. 
Oferta może być złożona również za pośrednictwem ogłoszenia na portalu Baza Konkurencyjności. 
Oferta może być złożona wyłącznie do dnia 22.11.2021 r. (do końca dnia). 
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do wskazanej skrzynki email lub też oferty 
papierowej pod wskazany adres lub zamieszczenia oferty na portalu Baza Konkurencyjności.

Oferty złożone po terminie nie będą oceniane. W ofercie należy wskazać termin ważności oferty, 
wynoszący co najmniej 60 dni. 

Oferta powinna wskazywać dane oferenta: nazwę, adres, adres email, NIP, dane i telefon osoby 
odpowiedzialnej za ofertę. 
Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu w imieniu 
którego jest składana. 
Oferta powinna zostać złożona w języku polskim, zawierać wskazaną cenę netto i brutto w walucie 
PLN.

W ofercie znaleźć się powinno wyszczególnienie spełnienia wymaganych warunków technicznych 
urządzenia. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie oferent z związku z ewentualną realizacją 
umowy zawartej w wyniku wyboru jego oferty, w tym wykonanie, dostawę, uruchomienie urządzenia, 
a także dokumentację techniczną i szkolenie personelu Zamawiającego. 

Wraz z ofertą powinno zostać złożone oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 
1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokument poświadczający posiadanie stosownego 
zezwolenia na uruchamianie urządzeń rentgenowskich typu spektrometr, o którym mowa w § 3 ust. 
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1 pkt 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których 
wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od 
naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia (Dz. U. poz. 627).

W przypadku niezłożenia wraz z ofertą załączników Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do 
uzupełnienia oferty o wskazane oświadczenie. 

Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia ofert niespełniających wymogów. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub anulowania niniejszego zapytania ofertowego 
w każdym czasie. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi oferent.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

Sosnowiec

Gmina

Sosnowiec

Miejscowość

Sosnowiec

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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Informujemy, że zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Beneficjentem 
tj. KRAJ sp. z o.o. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO, 
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)�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. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych 
lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań 
(załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Wraz z ofertą powinno zostać złożone oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Dostawca musi posiadać zezwolenie na uruchamianie urządzenia rentgenowskiego typu 
spektrometr, o którym mowa w § 3 ust. 3c)  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 marca 
2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na 
promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga 
powiadomienia (Dz. U. poz. 627). 
Kopia dokumentu poświadczającego posiadanie takiego zezwolenia powinna zostać załączona do 
oferty.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

Kryterium: cena – waga: 90 % 
Najtańsza oferta uzyskuje 100 punktów. Cena najniższa będzie podzielona przez cenę kolejną i wynik 
pomnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów kolejnej oferty pod względem ceny. Dla celów 
obliczeń uwzględniana będzie cena netto.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Kryterium: termin dostawy (w tygodniach) – waga: 10 % 
Oferta z najkrótszym czasem dostawy uzyskuje 100 punktów. Najkrótszy czas dostawy będzie podzielony 
przez czas dostawy w kolejnej ofercie i przemnożony przez 100 punktów. Wynik określa ilość punktów 
kolejnej oferty pod względem czasu dostawy.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Osiągnięte wyniki punktowe w każdej kategorii (cena, termin dostawy) zostaną przemnożone przez wagę 
procentową każdego kryterium i zsumowane. Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną ilość 
punktów. Przy obliczeniach zastosowane będą zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2021-11-12 - data opublikowania

-> 2021-11-22 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


