Suwałki 22.05.2017
Zapytanie ofertowe
w związku z realizacją projektu Tesla Boat w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
numer umowy POPW.01.01.02-20-0001/17
I. Zamawiający:
Noxon Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
KRS 0000633227
NIP 8442357795
Tel. 792060469
Tel. 730474151
Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Karol Kowalewski
792060469
info@noxoninnovation.com
II. Oznaczenie Projektu
Projekt „Tesla Boat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, numer umowy
POPW.01.01.02-20-0001/17;
Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia.
III. Tryb zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie lokalu wraz z mediami na potrzeby produkcji. Powierzchni ok. 200
m2 - lokal powinien składać się z co najmniej 2 pomieszczeń. Pomieszczeni będą wykorzystywane na
potrzeby projektu.

V. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.

1) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą
konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w
zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia
Termin wynajmu lokalu 01.06.2017- 31.12.2017

VII. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych warunków udziału w postępowaniu;
VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji
Lp. Nazwa kryterium

Waga

1

100,00%

cena brutto

IX. Opis przygotowania oferty
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, kom puterowym etc.). Zamawiający dopuszcza aby wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium RP składali oferty oraz inne dokumenty również w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
X. Termin i miejsce składania oferty
1) Ofertę należy składać osobiście na adres:
Noxon Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
2) Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2017 r. do godz. 9:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje
data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub doręczenia na pocztę mailową.
1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2)

W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na
każdym etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów
niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.

XI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 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) pełnienia 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 bocz nej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo
powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
XII. Tryb udzielania wyjaśnień
1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowe go zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail : info@noxoninnovation.com.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres
e-mail wskazany w zapytaniu.
XIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent
dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XIV. Zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu realizacji
zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z w ystąpienia okoliczności, których
strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosow nych negocjacji.

XV.Uwagi końcowe
1) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów po stępowania.
4) Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będzie w złotych polskich.
5) Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności faktur VAT/rachunków.
6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek.

XVI. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:

Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1
Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 22.05.2017 r.
MY, NIŻEJ PODPISANI:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Noxon Innovation Sp. z o. o. dnia 22.05.2017 niniejszym składamy ofertę na:
Wynajem lokalu

.WARTOŚĆ OFERTY W PLN
Wartość netto:
Słownie wartość netto w PLN

……………………………….. PLN

Wartość VAT:
Słownie wartość podatku VAT:

……………………………….. PLN

Wartość brutto:
Słownie wartość brutto:

……………………………….. PLN

…………………………………
Miejscowość i data

