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UST-M Sp. z o.o.  jako Beneficjent  RPO WŁ 2014-2020 zaprasza do składania ofert   
w odpowiedzi na następujące ogłoszenie :  

Ogłoszenie o zamówieniu  
Inwestor: 

 UST-M Sp. z o.o.     
 Piaskowa 124 A 
 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
 

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 26-07-2017 
Nazwa(firma) i adres 
zamawiającego:  
  
  

UST- M Sp. z o.o.  

Piaskowa 124 A 

97-200 Tomaszów Mazowiecki  

NUTS 3 PL 713 

strona www www.ustm.pl 

adres e-mail: dotacje@ustm.pl 

NIP 
773-23-26-822 

REGON 100008487 

Telefon 44 711 11 19 

Sposób i tryb udzielenia 
zamówienia:  

PRZETARG NIEOGRANICZONY.  
Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759    z póź. Zm. ) do stosowania 
przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z polityką 
konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 70(1) – 70(5) Kodeksu 
Cywilnego – zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości. 
 
Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Zasadą 
konkurencyjności obowiązującą beneficjentów RPO WŁ na lata 
2014-2020 w oparciu o “Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”  

Tytuł projektu:  

„Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych 
właściwościach biobójczych  źródłem przewagi konkurencyjnej w 
branży instalacji budowlanych.” 

Numer projektu: RPLD.02.03.01-10-474/16 

Nazwa osi priorytetowej i działania:  

Oś  priorytetowa II : INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
RPO WŁ na lata 2014-2020 
Poddziałanie II.3.1  Innowacje w MŚP 
 

KOD CPV  43415000-5 

Warunki dostępu do oferty: 

1. Brak powiązania kapitałowego i osobowego z Inwestorem. 
Proszę wypełnić załącznik nr 1 do ogłoszenia.  

2. Oferent posiada zdolności techniczną i zawodową, to znaczy:  
wykaże, że wykonał należycie co najmniej 5 dostaw w branży 

http://www.ustm.pl/
mailto:dotacje@ustm.pl
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technicznej,  swoim rodzajem odpowiadającym, dostawie 
stanowiącej przedmiot zamówienia.  
Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia 
przygotowanego samodzielnie, zawierającego wykaz dostaw 
wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert  wraz z podaniem przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane i/lub przedstawionych referencji. 

3. Oferent musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą 
zdolną do wykonania zamówienia,  w zakresie kompetencji 
konstrukcyjno- projektowych , która posiada kwalifikacje 
zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania 
projektów form zgodnie z przedstawionymi rysunkami 
technicznymi dyspenesera. Ocena będzie dokonywana na 
podstawie oświadczenia przygotowanego samodzielnie, 
zawierającego informacje na temat osoby zdolnej do 
wykonania zadania.  

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakup form wtryskowych  

Zakres zamówienia  jest zgodny z zasadą  neutralności technologicznej, nie 

faworyzuje żadnej konkretnej technologii, co oznacza, że nie  ogranicza możliwości 

technologicznego wyboru. Wszystkie kryteria  mają charakter jedynie poglądowy, a 

przedstawione dane zawierają wartości brzegowe planowanej inwestycji. Dopuszcza 

się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne o tej samej 

funkcjonalności. Nie preferuje się żadnej technologii. 

1. Zakup form wtryskowych liniowego filtra do wody- 1 komplet  
Specyfikacja techniczna: 

Forma posiada następujące układy funkcjonalne: 

• gniazdo/a formujące, 

• układ wlewowy, 

• układ chłodzenia,  

• układ wypychania , 

• elementy prowadzące i ustalające połówki formy, 

• obudowę. 

Formy muszą być wykonane z wysokiej jakości stali i musza opierać 

się na technologii gorąco- kanałowej.  

Podział planowanych do zakupu form: 

1. Korpus 2,5"- forma 2- krotna-  gwint 

2. Głowiczka 2,5"- 4 – krotna-   gwint 

3. Zastawka  w przypadku, gdy okaże się niezbędna. 

 

2. Zakup form wtryskowych dyspensera do kontrolowanego 
uwalniania suplementów diety- 1 komplet. 

Specyfikacja techniczna: 

Forma posiada następujące układy funkcjonalne: 

• gniazdo/a formujące, 

• układ wlewowy, 

• układ chłodzenia,  
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• układ wypychania, 

• elementy prowadzące i ustalające połówki formy, 

• obudowę. 

Formy muszą być wykonane z wysokiej jakości stali i muszą opierać 

się na technologii gorąco- kanałowej.  

Podział planowanych do zakupu form niezbędnych do produkcji 

dypensera do kontrolowanego uwalniania suplementów diety do 

filtrowania wody: 

1. Korpus. 

2. Mieszek. 

 
Narzędzia muszą być nowe.  

Miejsce dostawy: 
ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NUTS 3- PL 713 

Termin realizacji projektu: 01.03.2017- 31.12.2017 

Kryteria oceny i ich wagi: 
Cena netto 40% 

Długość trwania gwarancji 20% 

Czas dostawy w tygodniach  40% 

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:  

Opis sposobu obliczania ceny (C) 

Ocena wg kryterium:                                                                                      
C = (Cmin /Cof ) x 40 
gdzie: 
Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena oferenta.       

Opis sposobu obliczania długości 
trwania gwarancji (G) 

Ocena wg kryterium: 1- gwarancja najdłuższa; 0,5- gwarancja 
średnia; 0- gwarancja najkrótsza. 
G= G of x 20, gdzie  
Gof- punkty uzyskane za długość gwarancji proponowanej przez 
oferenta 

Czas dostawy w tygodniach (D) 

Ocena wg kryterium: 1- czas dostawy najkrótszy; 0,5- czas dostawy 
średni; 0- czas dostawy najdłuższy. 
D= Dof x 40, gdzie  
Dof- punkty uzyskane za czas dostawy proponowany przez oferenta 

Podsumowanie kryteriów (K) 

 
Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów, zgodnie z formułą  
K=C+G+D 
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów 

  

1. strony oferty winny być ponumerowane w sposób 
ciągły,  

2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

 

 

UWAGA! Prosimy o prawidłowe 
sporządzenie oferty zgodnie z  
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Opisem sposobu przygotowania 
oferty 3. oferta musi posiadać datę sporządzenia,  

4.  winna być  podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów 
rejestrowych, 

5.  jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,         

                                                                  
6. oferta może być  przesłana za pośrednictwem adresu: 

dotacje@ustm.pl   poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: 97-200 Tomaszów Maz.,  
ul. Piaskowa 124A 
W przypadku ofert składanych mailowo, proszę 
przedstawić skan podpisanej oferty i załączników.  

7. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ale 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, 

8. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,  

9. musi zawierać podpisany załącznik nr 1 dotyczący nie 
występowania konfliktu interesów i podstaw do  
wykluczenia, 

10. musi zawierać oświadczenia sporządzone  przez oferenta 
wymienione w części „Warunki dostępu do oferty” 
dotyczącą zdolności technicznej i osobowej do wykonania 
zamówienia.  

 

 

 

 

 

Termin związania ofertą : Oferta winna być ważna do 31-12-2017 

Czas dostarczenia oferty:  
Oferta winna być dostarczona do dnia 18-08-2017. Decydować 
będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.  

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 21-08-2017, godz.11.00 czasu 
lokalnego. Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie 
największą liczbę punktów. Dostawca zostanie niezwłocznie 
powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej bazakonkrencyjnosci.gov.pl  

Dodatkowe informacje:  

1. Nie żąda się wnoszenia wadium.          
 
2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać 
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert i uzupełnienia dokumentacji. 
 
3. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich 
porównania ceny zostaną przeliczone zgodnie ze średnim 
kursem NBP z dnia 18-08-2017.   
 
4. Wyklucza się oferentów powiązanych z Zamawiającym 

kapitałowo lub osobowo- należy złożyć właściwy załącznik 



Fundusze Europejskie  dla rozwoju regionu łódzkiego 

5 
Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz z budżetu państwa 
 

zamieszczony pod ogłoszeniem (Załącznik nr 1) i nie 
spełniających warunków dostępu do ogłoszenia.  

 
5. Zamawiający nie planuje zmian postanowień umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru wykonawcy.  
 

 
6. Nie planuje się udzielania zamówień uzupełniających.  

 
7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.  

Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty 
spełniające w całości wymagania określone w zapytaniu. 
Zamawiający posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli 
oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem. 
 

8. Rysunki techniczne dyspensera będą przedstawione 
oferentom na ich pisemną prośbę. Jeśli jednak będzie 
zachodziło podejrzenie, że oferent działa w złej wierze, to 
znaczy chce wyłudzić informacje,  zamawiający może 
odmówić udostępnienia.  
 
 

                          Osoba do kontaktu: Michał Stelmach 512 167 937  

 


