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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: P.P.H.U. "PolimerPro" s.c.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5581474103
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 1
Miejscowość: Paterek
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 89-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Wesołek
E-mail: wesolek@polimerpro.pl 
Tel.:  +48 667284004
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polimerpro.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.polimerpro.pl/norway/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo - spółka cywilna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup urządzenia destylującego
Numer referencyjny: 2/POLIMER/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42910000 Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia destylującego na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie 
ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” dofinansowanego na zasadach 
przewidzianych w artykule 8.15 ust. 2 regulacji w sprawie wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 oraz regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu 
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Finansowego 2014-2021. 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green 
growth. Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42990000 Różne maszyny specjalnego zastosowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Przemysłowa 1, 89-100 Paterek

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup urządzenia destylującego - wydatek o poniższych parametrach minimalnych:
- kocioł stal nierdzewna ze stożkowym dnem
- wyposażony w skrobak do samoczyszczenia
- pojemność kotła min 500l
- ogrzewanie kotła bezolejowe za pomocą pary wodnej
- program ciągły, ustawienie na kilka cykli
- destylarka na wyższej dopasowanej ramie umożliwiającej automatyczny zrzut odpadów podestylacyjnych do 
paletopojemników 1000 l

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji (w m-c od odbioru końcowego) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji (w miesiącach od odbioru końcowego) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu (przyjazd na miejsce awarii) w godzinach / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Serwis dostępny na terenie Polski / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt pn. „Wdrożenie ekologicznego zautomatyzowanego procesu obróbki form fleksograficznych” 
dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Osi Priorytetowej 19, 
Działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje. Poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku
Szczegółowe kryteria w zał. pn. SWZ PolimerPRO 2POLIMER2022 na stronie www.polimerpro.pl/norway/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

www.polimerpro.pl/norway/
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 
dwa zamówienia dostaw urządzenia destylującego na łączną wartość netto każdego zamówienia minimum: 
500.000,00 PLN netto
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek zostanie oceniony na podstawie wykazu dostaw (załącznik nr 8 do SWZ) wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 
podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie do 
10 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 2. SWZ.
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we Projekcie umowy - załącznik nr 5 do SWZ pn. 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/07/2022
Czas lokalny: 23:59

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
ul. Przemysłowa 1, 89-100 Paterek
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Oferty zostaną otwarte w następnym dniu kalendarzowym, po zakończeniu terminu składania ofert.
2. Osoba upoważniona do otwarcia ofert - Arkadiusz Wesołek.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje - nazwy oferentów, których oferty zostały otwarte wraz z podaniem szczegółów złożonych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Strona postępowania: www.polimerpro.pl/norway/
Szczegóły dotyczące zamówienia zawarte są w SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ 
PolimerPRO 2POLIMER2022)
Integralną częścią SWZ stanowią następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie JEDZ.
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy („Grupa kapitałowa”).
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie braku podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw.
Załącznik nr 9 - Oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy do oddania do 
dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
Adres pocztowy: ul. Sądowa 3
Miejscowość: Nakło nad Notecią
Kod pocztowy: 89-100
Państwo: Polska
E-mail: prezes.sekretariat@naklo.sr.gov.pl 
Tel.:  +48 523867800
Adres internetowy: www.naklo.sr.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

www.polimerpro.pl/norway/
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 8.15 ust. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO 
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 2014-2021 ORAZ REGULACJI W 
SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021 środki 
ochrony prawnej nie obowiązują.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2022


