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Przez „Wykonawcę” określa się: Oferenta, Dostawcę, Wykonawcę.

I.

Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej sporządzona w języku polskim. Oferta powinna
odpowiadać treści istotnych warunków zamówienia i podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 11.01.2019r. w Sekretariacie
Zamawiającego w nieprzejrzystej i opieczętowanej kopercie z podaniem adresu zamawiającego
oraz treści „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I
ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ” – NIE OTWIERAĆ PRZED 12.01.2019r. lub drogą e-mail
(na adres oferty@wmn.com.pl) - w temacie należy podać „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ”.
Wzorce odzieży roboczej i środków ochrony osobistej powinny być przesłane lub dostarczone do
Sekretariatu Spółki przed upływem składania ofert w opakowaniu lub z oznaczeniem
umożliwiającym identyfikację Oferenta (Wykonawcy). Ponadto wzorzec powinien być opisany
w sposób umożliwiający jego łatwe skojarzenie z odpowiednia pozycją wyspecyfikowaną
w pisemnej ofercie.

II.

Warunki konieczne stawiane Wykonawcom i ich udokumentowanie
1. Oferowane asortymenty powinny posiadać deklarację zgodności – zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez przepisy prawa .
2. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że Wykonawca nie znajduje się w stanie
likwidacji lub że wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie układowe lub
upadłościowe.

III. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oferta zawierająca:
a) wzory oferowanych artykułów,
b) cenę netto (uwzględniającą koszty dostawy),
c) warunki płatności przelew(preferowany w terminie 60 dni),
d) termin dostawy liczony od przesłania zamówienia ( nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych),
e) sposób składania zamówień (drogą elektroniczną ).
Zaświadczenie o nadaniu NIP.
Zaświadczenie o nadaniu REGON.
Aktualny wypis z rejestru tj. wypis wydany nie wcześniej jak 3 miesiące przed terminem
składania ofert.
Wymagane dokumentacje techniczne: deklaracja zgodności i instrukcja użytkowania.
Oświadczenia, iż Dostawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie Zamówienia..
Oświadczenie o akceptacji projektu umowy.
Oświadczenie o możliwości odpisu na PFRON z wyszczególnieniem asortymentu oraz podanie
szacunkowej wysokości odpisu.
Wszystkie kserokopie i odpisy wyżej wymienionych dokumentów muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy pod
rygorem wykluczenia oferty przez Komisję.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest Zakup odzieży ochronnej i środków
ochrony osobistej o parametrach i w ilościach określonych w zał. nr 1 do SIWZ:
1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
2. Każda pozycja asortymentowa będzie oceniana oddzielnie.
3. Do każdego przedstawionego w ofercie asortymentu powinna być dołączony wzorzec wraz
z opisem. Wzorzec winien być tak opisany, aby można było go jednoznacznie identyfikować
z właściwą pozycją oferty.
Oferta nie gwarantująca spełnienia ww. wymagań powoduje wykluczenie oferty, bez jej
rozpatrywania.

V. Termin wykonania umowy
Od 01.02.2019r. do 31.01.2020r .
Na okres zawarcia umowy wzory pozostają w depozycie zamawiającego.

Kryteria i sposób oceny składanych ofert

VI

Kryteria i sposób oceny składanych ofert
Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów i ich wag:
1. Cena wyrobu z uwzględnieniem deklarowanego odpisu na PFRON

- 100 %

Każdy artykuł może uzyskać maksymalnie 100 %.

VII.

Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy, oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy

Projekt umowy stanowi zał. nr 2. Umowa stanowi istotny warunek zamówienia.

VIII. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert
częściowych i równorzędnych
1.

Oferta może być złożona na wszystkie lub wybrane pozycje asortymentowe wymienione w zał.
nr 1 do SIWZ.

2.
3.

Zamówienia na odzież roboczą i obuwie będą realizowane kwartalnie.
Zamówienia na środki ochrony osobistej (rękawice), miesięcznie.

IX.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Oferta winna zawierać ceny netto, jednostkową odrębną dla każdego asortymentu.
Cena powinna obejmować koszty dostawy do WMNŁ S.A. Gliwice.

X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia będą prowadzone wyłącznie w PLN w formie przelewu .

Miejsce i termin składania ofert

XI.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 11.01.2019r. w Sekretariacie
Zamawiającego w nieprzejrzystej i opieczętowanej kopercie z podaniem adresu zamawiającego
oraz treści „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I
ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ” – NIE OTWIERAĆ PRZED 12.01.2019r. lub drogą e-mail
(na adres oferty@wmn.com.pl) - w temacie należy podać „PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ I ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ”.
Wzorce odzieży roboczej i środków ochrony osobistej powinny być przesłane lub dostarczone do
Sekretariatu Spółki przed upływem składania ofert w opakowaniu lub z oznaczeniem umożliwiającym
identyfikację Oferenta (Wykonawcy).

XII.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

Wszelkie pytania dot. SIWZ należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
wmn@wmn.com.pl Odpowiedzi zostaną udzielone tą samą drogą dla wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali SIWZ i prześlą na ww. adres Zamawiającego swój adres e-mailowy z informacją
o treści: Pobrano SIWZ na dostawę odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.

XIII. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą cenową wraz z wzorami przez okres od 12.01.2019r. do
momentu wybrania oferenta jednak nie później niż do dnia 31.01.2019r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2019 roku, w siedzibie Zamawiającego: WMN „Łabędy” S.A., 44109 Gliwice, ul. Metalowców 6 (Sala konferencyjna - parter). Oferty nadesłane stanowią tajemnicę
handlową spółki i nie będą udostępniane osobom trzecim.

XV. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
Otwarcie ofert i ocena formalna zostanie dokonana Komisyjnie.

XVI. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami
1. Do czasu otwarcia ofert kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: wmn@wmn.com.pl
2. Po otwarciu ofert Przewodniczący i Sekretarz Komisji Przetargowej.
3. Na etapie zawierania umowy Zarząd.

XVII. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie
ZAMÓWIENIA
Zobowiązanie takie zostały zawarte w projekcie umowy. Dostawa na podstawie zamówień.

XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie ZAMÓWIENIA
Decyzje Komisji Przetargowej są ostateczne.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu
przetargu w celu zawarcia umowy
Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zobowiązane są do podpisania umowy
w terminie 3 dni robocze od zawiadomienia o pozytywnym rozstrzygnięciu postępowania i
dostarczeniu projektu umowy chyba, że Zamawiający wyrazi pisemnie zgodę na przedłużenie terminu.
W przypadku niepodpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy
z Wykonawcą, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku zawarcia umowy z dostawcą próbki zostaną zatrzymane do czasu rozwiązania umowy.
Pozostałe próbki zostaną przedstawione do dyspozycji oferenta.

XX. Inne
WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych rokowań
w wybranymi Wykonawcami.
WMN „Łabędy” S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy, lub
unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

