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SIWZ
na zakup i dostawa – Zestaw - Notes z długopisem zapakowany w eleganckie
opakowanie oznakowanym logo - w ilości 100 sztuk.
1. Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy: S.A. zaprasza do złożenia
ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie bezpośrednim.
2. Zakres oferty handlowej:
3.1 Zakres dostawy:
Istotne parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilość – 100 sztuk
Firma – Parker, Waterman lub równoważne
Materiał – Korpus długopisu wykonany ze stali nierdzewnej. Klip z polerowanej
stali nierdzewnej. Notes oprawiony w skórę lub ekoskórę
Kolor notesu i długopisu – czarny lub ciemnogranatowy z elementami srebrnymi
(klip)

Pakowane - notes i długopis zapakowane w eleganckie opakowanie
Cena powinna zawierać koszty projektu, przygotowalni
Znakowanie na notesie: dolny środek, znakowanie na długopisie środek
długopisu.
Kolor znakowania – biały, srebrny lub Pantone 540
Znakowanie – logotyp Grupa Azoty Puławy grawer na długopisie oraz
znakowanie na notesie

3.2 Baza dostawy: DDP Puławy Incoterms 2010. W przypadku dostaw z zagranicy
prosimy o podanie kraju pochodzenia
3.3 Termin dostawy: październik 2021r.
3.4.Gwarancje: 24 miesiące
3.5 Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN) dla w/w zakresu dostawy.
Cena winna zawierać koszty projektu oraz przygotowalni. Wartość jednostkowa
zestawu nie może przekraczać 100 PLN/netto.
3.6 Istotne warunki Zamówienia: Ostateczne warunki Zamówienia zostaną określone
przy zachowaniu istotnych warunków określonych w SIWZ i składanych ofertach, z
zastrzeżeniem pkt.17 c).
• Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 0,2% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie
Przedmiotu Dostawy.
• w przypadku stwierdzonych usterek Wykonawca zobowiązuje się do ich
niezwłocznego usunięcia na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od ich
pisemnego zgłoszenia, przesłanego skanem do zleceniobiorcy.
•
•
•

Sto procent (100%) Ceny płatne po dostawie.
Fakturowanie dozwolone jest jedynie po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu
odbioru przez GRUPĘ AZOTY Zakłady Azotowe Puławy.
Forma płatności: płatność jednorazowa przelewem 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego kompletu dokumentów: faktura i kopia Protokołu Dostawy.

3.7 Oświadczenie Oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 13 SIWZ.
3.8.Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla oferentów zgodnie z pkt.
18 SIWZ.
4. Złożenie oferty: Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej
Beata.Wojcik@grupaazoty.com w terminie do dnia 20.09.2021r.
Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody.

na

adres

Dodatkowo konieczne jest przesłanie egzemplarza próbnego przedmiotu zamówienia
wraz ze znakowaniem (dopuszczalne wcześniejsze realizacje Oferenta) na adres
dostawy:
GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna
Główny Specjalista Zakupów Ogólnych – BZ3
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2021r.
Egzemplarze próbne będą poddane ocenie wizualnej i jakościowej.
Brak przesłania egzemplarza próbnego przedmiotu zamówienia wraz ze znakowaniem
skutkuje odrzuceniem oferty uczestników postępowania.

Uwaga ! Odesłanie egzemplarzy próbnych następuje na prośbę i koszt Oferenta w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wynikach
postępowania.

5. Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
6. Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
• sprawy formalne i techniczne:
Beata Wójciki
tel.: 081 565 20 42,
e-mail: Beata.Wojcik@grupaazoty.com
•
sprawy techniczne związane z Platformą Zakupową oraz sprawy dotyczące
aukcji elektronicznej:
Dział Heldesk:

tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57;

e-mail: helpdesk@logintrade.net
7. Ważność oferty: Co najmniej jeden (1) miesiąc. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przed upływem terminu
ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania
ofertą.
8. Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego
oświadczenia o wyborze oferty jako oferty najkorzystniejszej (patrz powiadomienie
pkt. 15) oraz dodatkowo podpisania zamówienia lub umowy przez osoby uprawnione,
chyba że w oświadczeniu o wyborze oferty wyraźnie zaznaczymy inaczej.
W przeciwnym razie ofertę uważa się za nie przyjętą.
9. Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszej SIWZ.
Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego
powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem
„Rozbieżności/Zmiany”.
10. Tryb procedowania:
I etap – merytoryczny - weryfikacja ofert pod kątem jakości, estetyki, funkcjonalności i
trwałości nadruku/tłoczenia, korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert,
ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap – składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej
przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na
wcześniejszych etapach postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie

aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji
elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych
przedstawionych w ofercie pierwotnej.

11. Kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

60%

Jakość wykonania (J)

40%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O=C+J
Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:
Wskaźnik Ceny Oferty (C):
C = (Cn/Co) x 0,60
Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych
Co – cena oferty badanej w PLN
Wskaźnik jakości (J):
J = (Jo/Jn) x 040
Gdzie:
Jo – punktacja za jakość egzemplarzy próbnych rozpatrywanych ofert w przedziale
0-5 pkt.
Jn – najwyższa punktacja za jakość spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-5 pkt.
Ocena Jo = 0 spowoduje odrzucenie oferty.

12. Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
(1) Oferta została zaakceptowana techniczne
(2) Oferent przedstawi oświadczenie o akceptacji SIWZ
13. Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
1) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) Oferentów, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;

3) Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których
urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11,12,13, 15a
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy
Kapitałowej.
6) Oferentów, którzy:
• nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału
pozwalającego na wykonanie zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezapewniającej wykonania
zamówienia.
14. Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
a) treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści SIWZ,
b) pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie
wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych
wyjaśnień/ uzupełnień oferta w dalszym ciągu nie spełnia wymagań SIWZ.
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
15. Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę niezwłocznie
po dokonaniu oceny oferty zostają powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj.
uzyskują informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez
ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania.
Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od
zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w
rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 kodeksu
cywilnego nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci
pozostają związani treścią złożonych oferent do upływu okresu ich ważności lub
powiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy z innym uczestnikiem
postępowania w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
16. Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postepowaniu ponosi Oferent.

17. Dodatkowe zastrzeżenia:
a) Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty,
unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego
kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom
postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
b) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz
protestom i odwołaniom.
c) Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy
zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego
w odniesieniu do istotnych warunków SIWZ, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
d) Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych
w SIWZ.
e) Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie
można udostępniać jej osobom trzecim.
d) Prosimy o wypełnienie, podpisanie i zwrot załączonego FORMULARZA
POTWIERDZENIA OTRZYMANIA SIWZ w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty
otrzymania niniejszego SIWZ.
18. Ochrona danych osobowych:
Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku prowadzonego
postępowania dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników,
pracowników, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej
Strony w związku z prowadzonym postępowaniem.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą
Stronę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych wymagane
na mocy art. 13 oraz 14 RODO w tym w szczególności cel, zakres, okres
przechowywania oraz sposób korzystania z uprawnień związanych z ochroną danych
osobowych wskazany jest w klauzuli informacyjnej, którą Zamawiający udostępnia
Oferentom („Klauzula”) na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.pulawy.com/213-kontakt/lang/pl-PL/default.aspx
Oferent zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach
wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa powyżej,
w imieniu Zamawiającego występującego jako administrator danych osobowych.
Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez przekazanie
pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa powyżej, przez Oferenta.

We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer SIWZ. Pozostajemy do
Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego
zapytania ofertowego.
Z poważaniem
Pełnomocnik
Elektronicznie

przez Jacek
Jacek Józef podpisany
Józef Wójtowicz
Data:
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Wójtowicz 11:37:57 +02'00'
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