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Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Budżetu Państwa 

 

Pabianice, 16.05.2012 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu w ramach projektu 

„Nowoczesne Pralnie Pabianickie” 

 
1. Nazwa zamówienia  

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu: 

Część I : pralnico – wirówka, 2 sztuki; 

Część II: suszarka, 2 sztuki; 

Część III: podwójny manekin obrotowy do prasowania, 1 sztuka; 

Część IV: stół do prasowania, 2 sztuki; 

Część V: stacja uzdatniania wody, 2 sztuki; 

Część VI: magiel prasująco – suszący, 1 sztuki. 

 

2. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego (Beneficjenta)  

Nazwa: MEDIATON Dorota Osińska; 

Adres: ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice 

NIP:  754-265-43-39 

REGON: 100762600 

 

 3. Tryb udzielenia zamówienia  

Ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 1- 5 oraz 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).  

 

4. Informacja o współfinansowaniu projektu  

Projekt pn.: „Nowoczesne Pralnie Pabianickie” ” jest realizowany w ramach Działania III.6, Oś 

Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.                                                                                                        

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa.  

 

5. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Część I: Pralnico – wirówka, 2 sztuki 

Minimalne wymagania:  

 sterowanie numeryczne obejmujące minimum 10 łatwych w modyfikacji programów; 

  dowolna programowalność cykli według różnych parametrów: poziomu wody, recyklingu 

wody, przyłącza płynnych detergentów. 

Dane techniczne: 

 załadunek [kg]: ok. 23kg 

 Podgrzew:   elektryczny/gazowy/parowy 

 Odwirowanie:   min. 800 ot./min. 
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 Moc podgrzewu .:   min 16 kW 

 Średnica drzwi:   min. 400 mm 

 

Część II : suszarka,  2 sztuki 

Minimalne wymagania:  

Dane techniczne: 

 załadunek:   ok. 24 kg 

 Podgrzew:   elektryczny/gazowy/parowy 

 Sterowanie numeryczne 

 dostęp do usuwania pyłu - wysuwany filtr siatkowy 

 Moc podgrzewu el.:   min 25 kW 

 Średnica drzwi:   min 750 mm 

 

Część III: Podwójny manekin obrotowy do prasowania, 1 sztuka 

Minimalne wymagania:  

Dane techniczne: 

 moc silnika pompy:   min. 0,60 kW     

 moc silnika wentylatora:  min. 0,75 kW     

 moc grzałek wytwornicy: min. 16 kW   

 pojemność wytwornicy pary:   ok. 14 l    

 ciśnienie robocze pary:    ok. 5 bar 

 zużycie pary: ok. 16-20 kg/h 

 

Część IV: Stół do prasowania, 2 sztuki 

Minimalne wymagania:  

 urządzenie posiadać będzie ogrzewaną płytę, odciąg próżniowy i nadmuch pary; 

 możliwość przyłączenia kilku żelazek parowych z charakterystyką elementów grzejnych; 

 posiada własną wytwornicę pary o mocy 4kW; 

 wspornik z uchylnym ramieniem; 

 ogrzewany rękawnik z odsysaniem; 

 żelazko elektryczno – parowe; 

 oświetlenie wraz z podwieszeniem żelazka; 

Dane techniczne: 

 silnik pompy:   ok. 0,3 kW 

 element grzejący:   ok. 3 – 4 kW  

Wytwornica pary: 

 ciśnienie robocze:   ok. 5 bar 

 zużycie pary:   ok. 8-10 kg/h 

 element grzejący żelazka: ok. 0,8 kW 

 

Część V: Stacja uzdatniania wody, 2 sztuki: 

Minimalne wymagania:  

Urządzenie powinno posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 
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Dane techniczne: 

 Zdolność zmiękczająca:  ok. 0,10 - 0,46 m3/h 

 Ilość jonitu w 1 butli: ok. 13 dm3 

 Min. ciśnienie wody: 2 atm 

 Całkowita pojemność butli: ok. 20 dm3 

 Temperatura wody zasilającej: min. 2C  max. 60C 

 

Część VI: Magiel prasująco – suszący, 1 sztuka: 

Minimalne wymagania:  

 opcja załadunku przedniego umożliwia montaż maszyny przy ścianie; 

 temperatura robocza regulowana za pomocą termostatu; 

 prędkość obrotowa wałka regulowana elektronicznie ; 

 obwód termostatu zabezpieczający przed przegrzaniem; 

Dane techniczne: 

 średnica walca:  ok. 500 mm 

 długość użytkowa walca:   ok. 2000 mm 

 podgrzew:   gazowy/elektryczny 

 moc podgrzewu el.:   ok. 38 kW 

 

Dodatkowe wymagania do przedmiotu zamówienia: 

W cenę oferty należy wliczyć koszt związany z dostawą i montażem urządzenia w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego.  

Wszystkie urządzenia oferowane przez Zamawiającego posiadają co najmniej 3 letni okres gwarancji. 

Dostawca gwarantuje 1 dniowy (dzień roboczy)  czas reakcji na zgłoszone usterki przez cały okres 

trwania gwarancji. 

 

Termin dostawy: 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest zapewnienie terminu dostawy przedmiotu zamówienia w 

okresie nie dłuższym niż do 30.09.2012. 

 

6. Opis sposobu obliczania ceny  

Ceną ofertową jest cena całkowita (łączna) netto w PLN obejmująca koszt maszyny. Należy wskazać 

stawkę podatku VAT oraz cenę całkowitą (łączną) brutto. Dostawca ponosi wyłączną 

odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi 

przepisami.   

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków  

W związku z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii 

Europejskiej Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia z wybranym Dostawcą umowy w formie 

pisemnej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Do niniejszego zamówienia Zamawiający załącza 

swój wzór umowy.  

Możliwe jest podpisanie umowy na wzorze Dostawcy, jeżeli treść tej umowy zawiera wszystkie 

wymagane elementy i zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego – Dostawca winien wówczas 
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załączyć swój wzór do oferty, a Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności wzoru umowy                          

z wymogami. Jeśli Dostawca nie załączy do oferty swojego wzoru umowy, przyjmuje się, że 

zaakceptował wzór umowy Zamawiającego i zobowiązuje się do zawarcia umowy na tym wzorze. 

 

8. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

Oferty będą oceniane dwuetapowo: 

1) W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty – kompletność 

oferty i zgodność z wymaganiami technicznymi. 

2) W drugiej kolejności weryfikacji poddane będą następujące kryteria, którymi zamawiający 

kierował się będzie przy wyborze oferty: 

 Cena – ranga 60% 

 Gwarancja– ranga 40% 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów z trzech  

przedstawionych poniżej kryteriów.  

 

1) Ocena w oparciu o kryterium ceny (ranga kryterium 60%).  

Dostawca oferujący najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną 

przeliczone według wzoru: 
 

ilość punktów                         minimalna cena spośród ofert ocenianych  

                                        =      _________________________________________         x    100 pkt.   x   60% 

dla ocenianej oferty                           cena oferty ocenianej             

 

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Dostawców cenę całkowitą netto w PLN. Wyniki 

zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, iż 1% odpowiada 1 punktowi 

przyjętemu do oceny. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny wynosi 60 

pkt.                        

 

Ocena w oparciu o kryterium gwarancja (ranga kryterium 40%).  

Dostawca, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 30 punktów, natomiast pozostałe 

oferty zostaną przeliczone według wzoru: 

 
ilość punktów                                              okres gwarancji w miesiącach oferty ocenianej             

                                        =      ______________________________________________________________ x    100 pkt.   x   40% 

dla ocenianej oferty               maksymalny okres gwarancji w miesiącach spośród ocenianych ofert 

 

Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Dostawców okres gwarancji w przeliczeniu na pełne 

miesiące. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, iż 1% odpowiada 

1 punktowi przyjętemu do oceny. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium ceny 

wynosi 40 pkt.          
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9. Opis sposobu przygotowania ofert  

a) Oferta składana jest na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 ).  

b) Oferta powinna obejmować:  

 oryginał wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego  

 wzór umowy Dostawcy (jeśli dotyczy)  

c) Oferta jest składana w formie pisemnej w języku polskim.  

d) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę.  

e) Ofertę należy przesłać  pocztą bądź dostarczyć osobiście, w wersji papierowej podpisanej 

przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta na adres siedziby firmy w zamkniętej 

kopercie, zatytułowanej:  „Oferta na dostawę sprzętu w ramach projektu Nowoczesne 

Pralnie Pabianickie” 

f) Oferta nie będąca zgodną z opisem zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego w „Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu w ramach projektu 

Nowoczesne Pralnie Pabianickie” zostanie automatycznie odrzucona. 

g) Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza nie będą brane pod uwagę podczas 

procesu oceny oferty. 

h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

j) W toku badania poprawności i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie będą prowadzone negocjacje 

między Zamawiającym a Dostawcą. 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Oferty należy składać do dnia 31.05.2012 do godziny 16:00 na adres: ul. Głowackiego 3, 95-200 

Pabianice. 

Za termin złożenia oferty uznaje się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub na 

adres e-mail. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty zostaną otwarte w dniu 

31.05.2012  o godzinie 16:15: ul. ul. Głowackiego 3, 95-200 Pabianice. 

 

11. Termin związania ofertą  

Dostawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

12. Informacje końcowe  

a) W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii 

Europejskiej Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z Dostawcą prawa 

wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Dostawcy związanych                       

z realizowanym projektem.  

b) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem 

Dostawcy.  

c) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia jest 

Dorota Pańpuch-Osińska, tel: (42) 212-18-77 
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d) W przypadku powierzenia przez Dostawcę jakiegokolwiek zakresu zamówienia 

podwykonawcy, Zamawiający zastrzega, iż wszelkie rozliczenia pomiędzy Dostawcą a 

podwykonawcą dokonywane będą bez udziału Zamawiającego. Ewentualnym 

podwykonawcom nie przysługują żadne roszczenia             z tego tytułu skierowane do 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa tylko i 

wyłącznie na Dostawcy.  

e) Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia 

postępowania.  

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY  

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach projektu 

„Nowoczesne Pralnie Pabianickie” 

Dostawca                                                                                                                                                                
 

Nazwa:      …………………………………………….. 

Adres:     …………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej:  …………………………………………….. 

Numer telefonu:   …………………………………………….. 

Numer faksu:    …………………………………………….. 

Numer REGON:    …………………………………………….. 

Numer NIP:    ……………………………………………..   

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu oferujemy przedmiot zamówienia za następujące 

wynagrodzenie: 

 

Część I –pralnico – wirówka , 2 sztuki: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 

 

Część II – Suszarka, 2 sztuki: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 
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Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 

 

Część III – Podwójny manekin obrotowy do prasowania , 1 sztuka: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 

 

Część IV –Stół do prasowania, 2 sztuki: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 

 

Część V – Stacja uzdatniania wody, 2 sztuki: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 
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Część VI – Magiel prasująco –suszący, 1 sztuka: 

Cena:  
 

Wartość netto: …………………………………………………………………………………….. 

stawka podatku VAT: ….. % 

Wartość całkowita z podatkiem VAT: …………………………………………………… 

słownie: ………………………………………………………………………………………………… 

Gwarancja                                                                                                                                                             

Okres gwarancji…………………………………………………………………………………….. m-cy 

 

 

Cena oferty jest niezmienna przez cały okres ważności oferty, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 

 

Zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

……………………………………                                                                       ……………………………………… 

data sporządzenia oferty                                                                      Podpis i pieczęć Dostawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu  ………………. pomiędzy: 

MEDIATON Dorota Osińska; 

Adres: ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice 

NIP:  754-265-43-39 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………….. 

z siedzibą …………………….,  NIP …………………. 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Dostawcą 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „ Nowoczesne Pralnie Pabianickie”,  

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa, na podstawie wyboru oferty Dostawcy dokonanego 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 1-5 

oraz 7 Ustawy Ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113 

poz. 759 z późniejszymi zmianami, Dostawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 

…………………., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

2. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nie posiada wad ukrytych              

i nie jest objęty jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy: 

a. Cena netto w zł: ……………………………………………………………… 

b. słownie: …………………………………………………………………………………… 

c. stawka podatku VAT: ….. % 

d. Cena brutto w zł: ……………………………………………………. 

e. słownie: …………………………………………………………………………………… 

2. Zapłata, o której mowa powyżej nastąpi przelewem w ciągu …… dni od daty odbioru 

przedmiotu umowy i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT 

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w okresie nie dłuższym niż 

………….. dni od daty podpisania niniejszej umowy 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy 
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§ 4 GWARANCJA 

1. Dostawca udziela …………………… miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 

 

§ 5 KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty kar umownych: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 1% 

ceny brutto, o której mowa w § 2 umowy, 

b. za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotów umowy, powyżej 7 dni 

kalendarzowych  w wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 2 umowy, 

2. Dostawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy                          

z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 1% ceny brutto, o której mowa              

w § 2 umowy.  

3. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 2% ceny brutto, o której mowa              

w § 2 umowy, z wyłączeniem odsetek ustawowych za nieterminową płatność. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W związku z obowiązkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii 

Europejskiej Zamawiający zastrzega prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych Dostawcy związanych z realizowanym projektem. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                   Dostawca 



 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Budżetu Państwa 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do umowy z dnia …………. zawartej pomiędzy: 

 

MEDIATON Dorota Osińska; 

Adres: ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice 

NIP:  754-265-43-39 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………….. 

z siedzibą …………………….,  NIP …………………. 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Dostawcą 

 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 

 

 

 



 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Budżetu Państwa 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

Do umowy z dnia …………. zawartej pomiędzy: 

 

MEDIATON Dorota Osińska; 

Adres: ul. Zamkowa 31, 95-200 Pabianice 

NIP:  754-265-43-39 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………….. 

z siedzibą …………………….,  NIP …………………. 

reprezentowaną przez …………………..  

zwanym dalej Dostawcą 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

1. W dniu …………………… nastąpił odbiór przedmiotu umowy, określony w §1, ust. 1 umowy z 

dnia ………………. 

 

Lp. Przedmiot Sztuk Uwagi 

1    

 

2. Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy i nie zgłasza żadnych uwag. 

 

 

 

Zamawiający                                                                                   Dostawca 

 

 


