SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 20 TON MIESIĘCZNIE WŁÓKIEN KRÓTKICH
LNIANYCH LUB KONOPNYCH DO PRODUKCJI PRZĘDZALNICZEJ

1. Nazwa Zamawiającego
IWN i RZ Zakład Doświadczalny „LENKON”
ul.Mosińska 8
62-060 Stęszew
NIP 7811830940
REGON: 301027411- 00029
Strona internetowa www.lenkon.pl
Telefon / fax 61 8134613, 61 8134581
e-mail : lenkon@op.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U . z
2010r Nr 113 poz.759 ) i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz
niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup wraz z dostawą 20 ton miesięcznie od stycznia 2014 do grudnia 2014 krótkich
roszonych włókien lnianych typu przędzalniczego.
Parametry jakościowe jakie muszą spełniać dostarczone włókna :
- sprasowane w belach
- wilgotność do 12 %
- zanieczyszczenie do 20 %
- minimalny wskażnik uzysku taśmy zgrzeblonej – 75 %
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, nieobjętych
Zamówieniem.
4. Termin wykonania zamówienia
styczeń 2014r. do grudnia 2014r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej
SIWZ oraz w art.22 ustawy PZP, tj. posiadać uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, znajdować się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy PZP.

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami
zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanych w pkt.4
terminach.
4. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty
musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań ( części zamówienia).
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty, stanowiący
integralną część niniejszej SIWZ.
Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj.”spełnia
lub nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do
oferty.
6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
- formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika do specyfikacji,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień /pełnomocnictw osób
podpisujących ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych,
-próbki włókien.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Wszelką korespondencję zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie ( listownie,
faxem, e-mail ).
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu
zamawiającego jest :
Pani Genowefa Mosiek , telefon 61 813 45 97
8. Wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia
terminu składania ofert.
10. Sposób przygotowania oferty.
- Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim,
pismem czytelnym,
- koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
- oferta oraz wszystkie wymagane formularze, oświadczenia składane wraz z ofertą
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrującym oraz przepisami prawa,
- oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
wymagają załącznika właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
- oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia,
załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
- dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz z przedstawionymi

przez Zamawiającego wzorami, zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach,
- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby / osób podpisujących ofertę,
- wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte ) w sposób trwały zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego w sekretariacie
do dnia 30 grudnia 2013 roku godz.12,00 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony”
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 grudnia 2013 godz.
13,00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i
siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin realizacji
zamówienia.
12.Opis sposobu obliczenia cen
- cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeżeli występuje,
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia,
- cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen,
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ).
13.Kryteria oceny oferty
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, ż Wykonawca spełnia warunki
formalne określone niniejszą specyfikacją,
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Cena =

cena oferowana minimalna brutto
------------------------------------------------ x 100 %
cena badanej ofert brutto

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty
zostaną przeliczone według powyższego wzoru.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiającego wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego,

ofert dodatkowych.
14.Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z
uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie,
- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji,
- umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
- o miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym
pismem.
15.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy szczegółowo określone zostały
w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
16.Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Stęszew, dnia 12 grudzień 2013r.

Zatwierdził :
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