W związku z realizacją przez SEEDIA Sp. z o.o. projektu pn. „SOLARSTOP - Inteligentny, ekologiczny i
samowystarczalny energetycznie przystanek komunikacji miejskiej” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na dostawę szkła o
zróżnicowanych wymiarach.

Zapytanie o cenę

z dnia 21.10.2019
zakupu i dostawy szkła o zróżnicowanych wymiarach
1. ZAMAWIAJĄCY
SEEDiA sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
NIP 6762510412 , REGON 364938187
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa szkła o zróżnicowanych wymiarach.
Kod CPV - wyroby szklane 39299200-6 Szkło bezodpryskowe.
Zakupione elementy posłużą do przeprowadzenia badań oraz testów, w celu wyboru najbardziej
optymalnych rozwiązań i materiałów do budowy prototypu inteligentnego, ekologicznego i
samowystarczalnego energetycznie przystanku komunikacji miejskiej. Po przeprowadzeniu badań i testów
materiały nie zostaną wykorzystane do budowy prototypu. Zakup stanowi docelowy element
konstrukcyjny przystanku, wymagający niezależnego przetestowania oraz testowania na finalnej
konstrukcji.
Szkło powinno spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz wymogi miejskie.
W tym celu przetestowane zostaną:
- tafle hartowane i laminowane (5 + 5 mm laminowane folią)
- tafle pogrubione, hartowane bez laminowania (8 mm szyba hartowana),
- tafle szkła z zalaminowanymi ogniwami fotowoltaicznymi (5 + 5 mm laminowane 4 warstwami
folii, między którą znajdują się ogniwa fotowoltaiczne).
Szkło zamówione zostanie w różnych wymiarach w celu sprawdzenia wytrzymałości, możliwości montażu
oraz grzania.
Szkło hartowane pogrubione (mm)
8x2248x1473
8x1473x332
8x1473x1048

x 1szt
x 1szt
x 1szt

Szkło antyrefleksyjne, laminowane BIPV (mm)
4x1493x887 prawy clear
4x1493x8 lewy clear
4x1296x887 clear

x 8 szt.
x 8 szt.
x 21 szt.
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3. DOSTAWA
3.1 Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia:
ul. Księdza Michała Mostnika 18
70-661 Szczecin
3.2 Cena zaproponowana przez oferenta musi zawierać koszt dostawy przedmiotu zamówienia
pod adres wymieniony w punkcie 3.1
3.3 Cena zaproponowana przez oferenta musi zawierać koszt rozładunku
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zostać przygotowana na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
5.1 Oferta może zostać przesłana:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa@seedia.city,
- złożona osobiście na adres ul. ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin,
- złożona za pośrednictwem poczty na adres ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
w terminie do dnia 31.10.2019 r. do godz. 23:59
5.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie: do 16.12.2019
7. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

100

Punkty będą liczone według następującego wzoru:
Nr kryt.

Wzór

1

Cena (koszt)
Liczba punktów C = ( C min / C bad )
gdzie:
- C min – najniższa cena brutto spośród
wszystkich ważnych ofert złożonych
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w postępowaniu ofertowym
- C bad – cena brutto podana w ofercie
badanej

8.

INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu.
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Oświadczenie znajduje się w
treści formularza ofertowego.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i 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 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. DODATKOWE INFORMACJE
9.1 Dodatkowych informacji udziela Ewa Czepiec, adres email: ewa@seedia.city
9.2 Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
9.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani zamiennych.
9.4 Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.5 O wyborze Zamawiający poinformuje telefonicznie oraz przez stronę internetową
www.seedia.city
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Załącznik Nr 1
do ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 21.10.2019
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA OFERENTA……………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES………………………………………………………………………………………………………………………………………...
TEL/E-MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP…………………………………………………………………./REGON……………………………………………………………...

SEEDiA sp. z o.o.
ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin
NIP 6762510412 , REGON 364938187
Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym z dnia 21.10.2019, oferuję szkła o zróżnicowanych
wymiarach, będących przedmiotem ww. zapytania ofertowego na zasadach określonych w tym zapytaniu:
Cena netto ………………..PLN netto (słownie:....................................................PLN netto)
Cena brutto ……………...PLN brutto (słownie:...................................................PLN brutto)
Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości …………………..% tj. ……………...PLN
Miejscowość …………………………………….., dnia ……………………………………………...r.

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta
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Jednocześnie oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na okres płatności faktury z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie
21 dni od daty otrzymania tej faktury przez Zamawiającego, przy czym musi ona zostać
dostarczona łącznie z przedmiotem zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ww. zapytaniu
ofertowym, nie wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne
do przygotowania oferty.
3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty przez SEEDiA sp. z o.o., do sprzedaży oraz
dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby SEEDiA sp. z o.o. ul. Cyfrowa 6, 71-441
Szczecin.
4. Oświadczam, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia.
5. Oświadczam, że cena podana w ofercie nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz
przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z SEEDiA sp. z o.o.
7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe
wykonanie zamówienia.
8. Wyrażam zgodę na publiczne udzielenie informacji o moim udziale w postępowaniu ofertowym.

podpis oraz pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania oferenta
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