Prandotów, 18.04.2017 r.

DOM-WID DOMINIK WIDARSKI
Prandotów 18A,
96-115 Nowy Kawęczyn

Dotyczy: Wdrożenie do działalności produkcyjnej innowacji technicznej i technologicznej produkcji maszyn dla rolnictwa celem uzyskania
przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działania: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP
Poddziałania: II.3.1: Innowacje w MŚP
Konkursu numer: RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15,
Numer wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0078/16”.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017
na dostawę wykrawarki laserowej
I. Zamawiający:

DOM-WID DOMINIK WIDARSKI
Prandotów 18A,
96-115 Nowy Kawęczyn
NIP: 8361772343
REGON: 100342861
TEL: (+48) 609-252-299
http://www.dom-wid.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wykrawarki laserowej (CPV 42611000-2
Obrabiarki specjalnego zastosowania) o następujących parametrach technicznych:


















długość konstrukcyjna, ok. 10500 mm,
szerokość konstrukcyjna ok. 6200 mm,
wysokość konstrukcyjna ok. 2500 mm,
wielkość nominalna arkusza (X) min. 3000 mm,
wielkość nominalna arkusza (Y) min. 1500 mm,
obszar cięcia (X) min. 3048 mm,
obszar cięcia (Y) min. 1524 mm,
obszar cięcia (Z) min. 70 mm,
maksymalna prędkość pozycjonowania równoległego osi X/Y ok. 100 m/min,
maksymalna jednoczesna prędkość pozycjonowania ok. 140 m/min,
dokładność pozycjonowania Pa (VDI/DGQ 3441) ± 0,1 mm,
powtarzalność (rozrzutu pozycjonowania) Ps (VDI/DGQ 3441) ± 0,05 mm,
dokładność wykrywania krawędzi ± 0,5 mm,
maksymalna waga detalu ok. 890 kg,
czas wymiany stołu ok. 35 s,
częstotliwość impulsów 1-2500 Hz,
moc min. 4000 W,
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zakres regulacji 400-4000 W,
stal (maksymalna grubość blachy) min. 20 mm,
stal nierdzewna (maksymalna grubość blachy) min. 15 mm,
aluminium (maksymalna grubość blachy) min. 15 mm,
mosiądz (maksymalna grubość blachy) min. 8 mm,
miedź (maks. grubość arkusza) min. 8 mm,
Całkowita konsumpcja elektryczna systemu ok. 25 kW nie więcej niż 31 kW ( wraz z chłodnica
i systemem odpylania ).
sterownik maszyny wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 20” – oprogramowanie
maszyny w języku polskim.
moc rezonatora maszyny min. 4 kW, z rezonatorem światłowodowym, wiązka generowana w
aktywnym światłowodzie.
maszyna wyposażona w zasilacz awaryjny UPS.
maszyna wyposażona w optyczny system wykrywania arkusza blachy.
maszyna wyposażona w system automatycznej wymiany dyszy roboczej z zasobnikiem na
min. 30 szt.
możliwość podłączenia maszyny do zdalnej tele-diagnozy.
oprogramowanie maszyny umożliwiające odczyt plików generowanych przez prasę
krawędziową.

2. Miejsce dostawy: Prandotów 18A, 96-115 Nowy Kawęczyn.
3. Termin dostawy: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do wyznaczonego miejsca dostawy do 01
września 2017 r. Dostawa musi być potwierdzona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego bez
uwag Zamawiającego.
4. Oferty należy sporządzić w języku polskim w oparciu o parametry techniczne określone w zapytaniu.
III. Harmonogram realizacji zamówienia:
1. Składanie ofert: do 31.05.2017 r. Otwarcie ofert: 01.06.2017 r. godz. 9:00, wybór oferenta. Podpisanie
umowy z wykonawcą.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia oferty,
termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty przedstawioną w kwocie netto
i brutto, warunki płatności, odniesienie do kryteriów wyboru ofert.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby zgodnie z reprezentacją oferenta. Podpis musi być
czytelny lub opisany imiennymi pieczęciami.
3. Wymogiem formalnym jest dołączenie przez Oferenta podpisanego oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wyjaśnienie zawarto w punkcie VIII Wykluczenia.
4. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent uzyskał pełne informacje na temat warunków i
przedmiotu zamówienia.
5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów w opisie przedmiotu zamówienia - skutkować
będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
6. Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na złotówki przy ocenie ofert zostanie
dokonane po kursie średnim NBP z dnia zamknięcie postępowania.
V. Pozostałe warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie warunków technicznych
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych, itp.
3. Zamawiający nie przewiduje warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania.
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VI. Kryteria wyboru ofert:
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

Cena – 35%.
Długość gwarancji – 35%.
Aspekt ekologiczny tj. oddziaływanie na środowisko i klimat – 30%.
Sposób oceny ofert:

a) Cena (C):
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 35. Dla
pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
C = Najniższa oferowana cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie x 35
b) Długość gwarancji (G):

Wykonawca, który zaoferował najdłuższą gwarancję otrzyma maksymalną liczbę punktów – 35. Dla
pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru:
T = Oferowana gwarancja / Najdłuższa gwarancja x 35

c) Wykonawca, którego oferowany produkt w największym stopniu zapewnia poszanowanie
środowisk otrzyma maksymalną liczbę punktów – 30. Parametrem podlegającym ocenie będzie
poziom zużycia energii elektrycznej wyrażony w kilowatogodzinach kWh (oceniana będzie moc
łączna). Dla pozostałych wykonawców punktacja za aspekt ekologiczny będzie obliczana wg
następującego wzoru:
Ś=Najniższy poziom zużycia energii elektrycznej/ Oferowany poziom zużycia energii elektrycznej x 30

d) Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt a, b i c: W = C + G + Ś.
Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyskał najwyższą, łączną liczbę
punktów.
VII. Termin składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2017 r. o godzinie 23:59:59 czasu lokalnego.
2. Ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: „Prandotów 18A, 96115 Nowy Kawęczyn lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
dominik.widarski@wp.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty).
4. Godziny pracy biura w dni robocze: 8:00 – 16:00.

VIII. Oceny ofert.
Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie
zamówienia przepisami prawa.
IX. Wykluczenia:
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie
ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

3

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) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 %
akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)
pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co
do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z poważaniem,
_________________
Dominik Widarski
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