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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476280-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Bełchatów: Włókiennicze taśmy transportowe
2022/S 169-476280
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 769-19-17-979
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: sekretariat@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-region.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z o. o.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż taśm gumowych/ 2022

II.1.2)

Główny kod CPV
39563520 Włókiennicze taśmy transportowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej celem ustalenia ogólnych warunków dotyczących
dostawy i montażu fabrycznie nowych taśm gumowych, rok produkcji minimum 2022, do maszyn i urządzeń
znajdujących się w obiektach Zamawiającego, tj.:
- Zakładzie /Instalacji w Bełchatowie - ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
- Zakładzie /Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice, 96-116 Dębowa Góra,
- Zakładzie /Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno, 98-330 Dylów A,
- Zakładzie/Instalacji w Gotartowie A, gm. Kluczbork, 46-200 Kluczbork.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż taśm gładkich, taśm ślizgowych, taśm progowych oraz taśm
specjalnych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej celem ustalenia ogólnych warunków dotyczących
dostawy i montażu fabrycznie nowych taśm gumowych, rok produkcji minimum 2022, do maszyn i urządzeń
znajdujących się w obiektach Zamawiającego, tj.:
- Zakładzie /Instalacji w Bełchatowie - ul. Przemysłowa 14 i 16, 97-400 Bełchatów,
- Zakładzie /Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice, 96-116 Dębowa Góra,
- Zakładzie /Instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno, 98-330 Dylów A,
- Zakładzie/Instalacji w Gotartowie A, gm. Kluczbork, 46-200 Kluczbork.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż taśm gładkich, taśm ślizgowych, taśm progowych oraz taśm
specjalnych.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w umowie ramowej i szczegółowej oraz:
- Załączniku nr 1 do umowy ramowej i szczegółowej - Zestawienie cen jednostkowych,
- Załączniku nr 2 do umowy ramowej i szczegółowej - Rysunki taśm progowych i specjalnych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 5,00
Cena - Waga: 95,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1)

Warunki udziału

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
platforma zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/eko-region

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Procedura odwróconej kolejności oceny ofert:
Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu, zastosuje tzw. „procedurę
odwróconej kolejności oceny ofert”, tj. możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie
dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców,
w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
a) w art. 108 ust. 1 Pzp,
b) w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
c) w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz
z art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr

02/09/2022
S169
https://ted.europa.eu/TED

3/4

Dz.U./S S169
02/09/2022
476280-2022-PL

4/4

833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
4. Przed podpisaniem Umowy Szczegółowej Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 3% szacunkowego wynagrodzenia brutto.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2022
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