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Ogłoszenie

Numer

2021-29168-73113

Id

73113

Powstaje w kontekście projektu

RPMA.03.03.00-14-I619/21 - Wdrożenie wyników prac B+R nad platformą CENT® 
(CultureEcologyNatureTechnology®) w celu wprowadzenia na rynek szerokiej oferty produktów 
biodostępnych dla skóry i przyjaznych środowisku naturalnemu, o

Tytuł

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/RPMA.03.03.00. na zamówienie na 
dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej, zadanie I: zakup 
i instalacja mieszalników produkcyjnych

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o miesiąc od daty określonej 
w umowie, po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do umowy.
Inne zmiany zapisów umowy będą zawierane także w formie aneksu do umowy, a ponadto będą one mogły 
być wprowadzane z powodu:
• jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po 
zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
• zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze 
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy 
w umownym terminie,
• zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem 
możliwości
należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
• konieczności zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany 
zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami 
przyznającymi dofinansowanie,
• innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu niezależnych od Zamawiającego.

Załączniki
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Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-10-11
1. Załącznik nr 1. Formularz oferty 1_2021
2. Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-10-11

Data ostatniej zmiany

2021-10-11

Termin składania ofert

2021-11-10

Planowany termin podpisania umowy

2021-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GREHEN SP. Z O.O.
 21B
05-430 Dyzin
NIP: 5262861852

Osoby do kontaktu

MAREK  PIELAK
tel.: 501780200
e-mail: mpielak@grehen.com.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa środków trwałych - 3 mieszalniki.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń:

Urządzenia:
1. Zakup mieszalnika homogenizującego mas gęstych 1000 l – 1 szt.;
2. Zakup mieszalnika homogenizującego mas gęstych 100 l - 1 szt.;

Specyfikacja do dwóch powyższych urządzeń:
1. Zapewnienie skalowalności urządzeń. Takie same prędkości liniowe homogenizatorów;
2. Podnoszenie pokryw z oprzyrządowaniem pneumatycznym;
3. Instalacja myjąca CIP z głowicami obrotowymi;
4. Płaszcze izolowany, grzewczo-chłodzący;
5. Urządzenie przystosowane do produkcji w otoczeniu argonu;
6. Powierzchnia zewnętrzna: Ra<0,4 µm;
7. Powierzchnia w kontakcie z produktem: Ra<0,4 µm – szlifowana na lustro;
8. Zbiornik walcowy z automatycznym zawór odcinający w dennicy;
9. Mieszadło kotwicowe z łamaczami fal;
10. Homogenizator;
11. Zasysanie bezpośrednio na homogenizator;
12. Dwa wejścia by-pass;
13. Podgrzewana instalacja by-pass;
14. Pobór próbek – higieniczny;
15. Sterylny filtr oddechowy;
16. Zawór ciśnieniowy do p<0,35 bar;
17. Ciśnieniowy płaszcze grzewczo-chłodzący – p<4,0 bara, t<140C;
18. Grzanie / chłodzenie – po przez wymiennik ciepła;
19. Sterowanie po przez panel dotykowy;
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20. Zapis przebiegu procesu;
21. Dozowanie wody demi;
22. Odbiór SAT i FAT.

Urządzenie:
3. Zakup mieszalnika faz stałych i ściernych 200 l – 1 szt.

Specyfikacja do powyższego urządzenia:
1. Podnoszenie pokryw z oprzyrządowaniem pneumatycznym;
2. Instalacja myjąca CIP z głowicami obrotowymi;
3. Płaszcze izolowany, grzewczo-chłodzący;
4. Powierzchnia zewnętrzna: Ra<0,4 µm;
5. Powierzchnia w kontakcie z produktem: Ra<0,4 µm;
6. Zbiornik walcowy z automatycznym zawór odcinający w dennicy;
7. Mieszadło kotwicowe z łamaczami fal;
8. Pobór próbek – higieniczny;
9. Sterylny filtr oddechowy;
10. Zawór ciśnieniowy do p<1 bar;
11. Ciśnieniowy płaszcze grzewczo-chłodzący – p<4,0 bara, t<140C;
12. Grzanie / chłodzenie – po przez wymiennik ciepła;
13. Sterowanie po przez panel dotykowy;
14. Zapis przebiegu procesu;
15. Dozowanie wody demi;
16. Odbiór SAT i FAT.

PRZEWIDYWANY TERMIN DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 6 miesięcy liczone od dnia 
podpisania umowy.
Miejsce dostawy: Grehen Sp. z o. o., Dyzin 21 b, 05-430 Celestynów

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj.: osobiście w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2021/RPMA.03.03.00 na 
adres: ”Grehen Sp. z o. o., Dyzin 21 b, 05-430 Celestynów" lub przesłać e-mailem na adres: e-mail: 
mpielak@grehen.com.pl lub złożyć przez Bazę konkurencyjności po zalogowaniu się do systemu 
zgodnie z instrukcją oferenta BK2021 dostępną tu: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.fu-
nduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
3. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego składania ofert.
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4. W przypadku ofert, które będą dostarczane osobiście liczy się data wpływu oferty do biura 
Zamawiającego na adres: ”Grehen Sp. z o. o., Dyzin 21 b, 05-430 Celestynów"
5. Oferty, które będą dostarczane w wersji papierowej jak i elektronicznie na wskazany adres e-mail 
lub po przez Bazę konkurencyjności powinny być podpisane przez Oferenta.
6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Termin ważności oferty – 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
9. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- specyfikację techniczną.
10. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym 
zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
Kryterium - Waga
1. Wartość netto - 60%
2. Termin dostawy - 10%
3. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym - 10%
4. Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia - 10%
5. Czas dostawy części zmiennych - 10%
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z 
następującą metodologią:

1. Przez kryterium „Wartość netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę netto 
wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie 
następującego wzoru:
Kc=Cn/Co*60%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto przedmiotu zamówienia
Co – cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Wartość netto przedmiotu zamówienia”

2. Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez oferenta maksymalny 
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termin dostawy urządzeń będących przedmiotem oferty. Ocena w ramach kryterium „Termin 
dostawy” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kt=Tn/To*10%*100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem 
technicznym”

3. Przez kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym” Zamawiający rozumie 
określony przez Oferenta w ofercie okres gwarancji wraz z bezpłatnym serwisem technicznym od dnia 
dostarczenia Zmawiającemu kompletnych urządzeń. Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji z 
bezpłatnym serwisem technicznym” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg=Tn/To*10%*100
gdzie:
Tn – najdłuższy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem 
technicznym”

4. Przez kryterium „Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia” 
Zamawiający rozumie określony przez oferenta czas, liczony w godzinach, odpowiedzi na 
przekazane zgłoszenie problemów z funkcjonowaniem urządzenia, w tym np. usterek technicznych, 
niewłaściwego funkcjonowania, liczony od momentu przesłania zawiadomienia do momentu 
otrzymania odpowiedzi zwrotnej. Ocena w ramach kryterium „Czas odpowiedzi na zgłoszenie 
problemu z funkcjonowaniem urządzenia” (Kp) będzie obliczana na podstawie następującego 
wzoru:
Kp=Tn/To*10%*100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem 
technicznym”

5. Przez kryterium „Czas dostawy części zmiennych”. Zamawiający rozumie określony przez 
oferenta czas dostarczenia części zamiennych do urządzeń, liczony od daty ustalenia/określenia 
zapotrzebowania na części zamienne do dnia ich dostarczenia do Zamawiającego . Ocena w ramach 
kryterium „Czas dostawy części zmiennych” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego 
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wzoru:
Tz=Tn/To*10%*100
gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin w ramach złożonych ofert
To – termin zaproponowany w badanej ofercie
Tz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas dostawy części zmiennych”

Cena powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesienie oferent w związku z ewentualną 
realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru oferty, w szczególności także opłaty celne.
Wszystkie oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na polski złoty po kursie 
średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
Każda oferta może uzyskać w ramach kryteriów maksymalnie 100 punktów.
Wybór Oferenta zostanie dokonany zgodnie z następującą metodologią:

1. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór 
oferty najkorzystniejszej, zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego wykonawcy, który wskazał 
najniższą cenę.
4. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez wykonawców w 
ofercie.

Okres gwarancji

Co najmniej 2 lata (24 miesiące)

Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

mazowieckie

Powiat

otwocki

Gmina

Celestynów

Miejscowość
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Dyzin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, 
stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Oferent dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji 
zamówienia;

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, 
stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i 
zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia;
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie, które obejmowało 
swoim zakresem dostawę urządzeń o takich samych lub podobnych parametrach.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, 
stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta pozwala na realizację zamówienia w terminie zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia, 
stanowiącego element Załącznika nr 1 Formularz oferty.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z 
Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się 
z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 
to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej (w tym elektronicznej).
4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
5. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania za pośrednictwem strony internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
6. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie 
podpisania umowy.
7. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 
oceny.
8. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, 
jawności i przejrzystości.
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9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych lub wariantowych, przedmiotowa oferta 
musi spełniać wszystkie punkty wymienione w opisie przedmiot zamówienia
10. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert w tym dokumentów potwierdzających podane w ofercie informacje.
OFERTY CZĘŚCIOWE i WARIANTOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
1. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
2. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 1/2021/RPMA.03.03.00 oraz 
w załącznikach, które są integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Wartość netto - 60%.
„Wartość netto” określona przez Oferenta cena netto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium 
„Wartość netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie podanej metodologii.

Pełny opis kryterium znajduje się w Opisie Przedmiotu zamówienia.
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin dostawy - 10%
Kryterium „Termin dostawy” - określony przez oferenta maksymalny termin dostawy urządzeń będących 
przedmiotem oferty. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” nastąpi według podanej metodologii.

Pełny opis kryterium znajduje się w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym - 10%

„Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem technicznym” (Kg) będzie obliczana na podstawie podanej 
metodologii.

Pełny opis kryterium znajduje się w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Czas odpowiedzi na zgłoszenie problemu z funkcjonowaniem urządzenia - 10%. Ocena kryterium  (Kp) 
będzie obliczana na podstawie podanej metodologii.

Pełny opis kryterium znajduje się w Opisie Przedmiotu zamówienia
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Czas dostawy części zmiennych - 10%
Ocena w ramach kryterium „Czas dostawy części zmiennych” (Kz) będzie obliczana na podstawie podanej 
metodologii.

Pełny opis kryterium znajduje się w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-10-11 - data opublikowania

-> 2021-11-10 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


