Skarżysko-Kam.: 08.01.2019

Ogłoszenie
MESKO S.A. zaprasza do składnia ofert o udzielenie zamówienia na dzierżawę z ewentualna docelową opcją
zakupu po okresie dzierżawy tokarki: Tokarka CNC do obróbki zewnętrznej pierścienia kształtowego z
tworzywa sztucznego na pocisku amunicji odłamkowo-burzącej.
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Rodzaj zamówienia: Dzierżawa
Zamawiający:
MESKO S.A.
1. ul. Legionów 122 26-111 Skarżysko-Kamienna
2. e-mail: www.inwestycje@mesko.com.pl
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie będzie udzielone wg. procedury wewnętrznej
Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia:
a. Tokarka numeryczna CNC do obróbki pierścienia kształtowego na pocisku amunicji
odłamkowo-burzącej.
Dla wyposażenia opcjonalnego trzeba podad cenę dla każdej pozycji.
Osoby uprawnione do kontaktu: P. Jacek Sałbut – Tel. 608 428 471
Termin dostawy i uruchomienia przedmiotu dzierżawy.
Oferta powinna byd sporządzona w formie pisemnej wg. wzoru zamieszczonego wraz z ogłoszeniem
oraz podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
Wszystkie strony ofert i załączniki, jak również miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny
byd podpisane przez osobę upoważnioną. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo określające jego zakres.
Oferta powinna zawierad:
a) opis techniczny urządzenia, okres gwarancji i warunki płatności.
b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności gospodarczej
Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia - wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) kopię decyzji nadania numeru identyfikacyjnego NIP,
d) kopię zaświadczenia o numerze statystycznym REGON,
e) oświadczenie Wykonawcy, że:
- nie posiada zaległości podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
- nie zalega w płatnościach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- nie jest obciążony żadnym długiem egzekucyjnym wobec banku lub innego podmiotu,
d) kopię polisy odpowiedzialności OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę niemniejszą niż wartośd zamówienia,
e) łączną cenę netto i brutto, która powinna obejmowad wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
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Dostawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie nieścisłości w ogłoszeniu lub
wymaganiach technicznych. Zamawiający zobowiązany jest udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie
później niż na
2 dni przed upływem terminu składnia ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienia treści
ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składnia ofert.
Zamawiający udzieli wyjaśnieo Dostawcy oraz przęśle treśd wyjaśnieo tym Dostawcom, którzy pobrali
ogłoszenie, bez ujawnienia źródła zapytania. Wyjaśnienia będą również zamieszone na stronie
internetowej pod Ogłoszeniem o przetargu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji cenowej z oferentem, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.
a. Oferty należy składad w zamkniętych kopertach na adres: MESKO S.A., ul. Zakładowa 7,
Pionki, 26-670 lub osobiście w Sekretariacie Dyrektora Oddziału w Pionkach, ze wskazaniem
na kopercie nazwy firmy przekazującej ofertę oraz zawierad napis: Tokarka numeryczna do
obróbki pierścienia kształtowego na pocisku amunicji odłamkowo-burzącej.
11. Ofertę należy złożyd do dnia 31.01.2019 roku do godziny 14.00.

12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2019 roku o godzinie 10.00.
13. Z postępowania komisja każdorazowo sporządzi protokół .
14. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, ze klauzula informacyjna dot.
przetwarzania danych osobowych, dostępna jest pod ogłoszeniem. Dostawcy zobowiązani SA do
zapoznania się z treścią tej klauzuli. Przy składaniu ofert należy dołączyd podpisane oświadczenie
zamieszczone pod klauzula informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
15. Kryterium wyboru ofert i wynagrodzenie

- Kryterium wyboru ofert
a) - ceny
-100%
- Cena obejmuje dzierżawa, transport i serwis
- Wartośd wynagrodzenia miesięcznego za dzierżawę, podłączenie i serwis jednej sztuki.
- Niezmiennośd ceny przez okres 1 roku
- Wynagrodzenie jako ryczałt wyłącznie od wykorzystanej przez MESKO wielkości usługi np. z
powodu urlopów nie wlicza się do usługi w skali miesiąca.
- Wynagrodzenie miesięczne.
- Wymagany termin płatności do 30 dni
- Ważnośd oferty min 45 dni
16. Dopuszcza się składanie ofert przez konsorcjum i podzlecad częśd prac poddostawcom .
Konsorcjum musi przedstawid umowę konsorcjum ze wskazaniem LIDERA konsorcjum
działającego w jego imieniu i reprezentacji.
17. Odrzucenie oferty:
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a/. została złożona po wyznaczonym terminie , w niewłaściwym miejscu przez oferenta lub w
niewłaściwy sposób inny niż w ogłoszeniu;
b/. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w Ogłoszeniu o przetargu. Komisja
przetargowa może wzywad oferenta telefonicznie do jej uzupełnienia w terminie 1-go dnia .
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c./ Po bezskutecznym upływie tego terminu, oferta ulega odrzuceniu z przyczyn formalnych
Odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawrze zapis w protokole.
Zawarcie umowy
- Osoba wybrana jako dostawca zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia
umowy
- Brak podpisania umowy w ciągu 7 dni automatycznie eliminuje oferenta od dalszego
postępowania i stanowi możliwośd wyboru kolejnej najlepszej oferty.
Opłaty i Koszty
Wszystkie opłaty i podatki związane z przygotowaniem oferty i zawarciem umowy ponosi
oferent.
Reklamacje
a/ reklamacje ilościowe i jakościowe będą rozpatrywane w ciągu do 5 dni roboczych
Informacje dodatkowe.
- Przetarg odbędzie się na warunkach określonych w Ogłoszeniu o przetargu.
- Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn i na każdym etapie
postępowania.
Dokumenty złożone w postępowaniu przetargowym nie będą zwracane.
Mesko dopuszcza możliwośd wykupu tokarki po okresie dzierżawy lub przedłużenie okresu
dzierżawy.

