Dotyczy projektu: RPPD.01.03.00-20-0072/16 „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy TMK
PROJEKT s.c. dzięki uruchomieniu produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów GRG w oparciu o innowację
procesową.

Białystok, dn. 08.05.2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
1.

Zamawiający:
TMK PROJEKT s.c.
ul. Zuchów 21
15-561 Białystok

2.

Regon:

200791082

NIP:

9662018185

e-mail:

biuro@tmkprojekt.pl

Os. do kontaktu:

Tomasz Paliwoda tel. +48 791 433 170

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie przemysłowej
5-osiowej frezarki CNC o polu roboczym [mm] x/y/z 3000/4500/1400. Frezarka
powinna być zgodna z założeniami opracowanego projektu technologii produkcji
wielkogabarytowych prefabrykatów GRG, który znajduje się w oddziale firmy przy
ul. Baranowickiej 121 w Białymstoku i jest udostępniony do wglądu wszystkim
zainteresowanym do wzięcia udziału w postępowaniu.
Parametry wydajnościowe i inne:
- pole robocze [mm]: x/y/z: 3000/4500/1400
- sterowanie CNC
- napędy, serwo AC
- szafa sterownicza
- komputer przemysłowy
- smarowanie centralne ręczne

- czujnik korekcji narzędzia
Wymagania inne:
- Obrabiarka wyposażona w napędy synchroniczne z absolutnymi nadajnikami
położenia.
- Jako napęd wrzeciona energooszczędny silnik asynchroniczny zasilany
przemiennikiem wektorowym częstotliwości, który zapewnia wysoki moment
obrotowy przy niskich obrotach, co dodatkowo pozwoli zmniejszyć zużycie prądu i
podnieść wydajność obróbki.
- Obrabiarka wyposażona w urządzenie zwracające energię do sieci
- Sieć EthernetPowerlink do komunikacji w obrębie maszyny.
3.

Kod CPV
42000000-6

4.

Nazwa kodu CPV
Maszyny przemysłowe

5.

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 20.12.2017r.

6.

Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru

Znaczenie

1. Cena

70,00%

2. Gwarancja

30,00%

Kryterium Ceny będzie oceniane wg wzoru:
Gdzie:

C = Cw/Cr x 70% x 100

Cw – wartość oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Cr – wartość oferty rozpatrywanej
C – ilość punktów przyznana ofercie

Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane na złotówki po kursie
średnim NBP z dnia dokonywania wyboru.
Kryterium Gwarancja będzie rozpatrywane wg wzoru:
Gdzie:

D = Dr/Dw x 30% x 100

Dw – okres gwarancji oferty najkorzystniejszej w zbiorze
Dr – okres gwarancji rozpatrywanej oferty
D – ilość punktów przyznana ofercie

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
Sn = C + D
7.

Sposób przygotowania ofert:
a)

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w

niniejszym Zapytaniu.
b)

Ofertę należy złożyć na wzorze formularza ofertowego będącego Załącznikiem

nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
c)

Formularz ofertowy należy wypełnić w języku polskim w formie pisemnej, na

maszynie do pisania lub komputerze nieścieralnym atramentem/tuszem.
d)

Formularz ofertowy musi być podpisany przez osoby uprawnione do składania

cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
wykonawcy.
e)

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden formularz ofertowy, zgodnie z

wymaganiami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.
f)

Do formularza ofertowego należy dołączyć opinię stwierdzającą kiedy (miesiąc

i rok, w przypadku terminu granicznego również dzień) nastąpiła premiera na rynku
światowym oferowanego urządzenia/sprzętu.
g)

Do formularza ofertowego należy dołączyć opis i specyfikację techniczną

urządzenia.

h)

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty.
Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia.

8.

Miejsce i termin składania ofert:
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul. Zuchów 21, 15-561 Białystok lub e-mailem na adres
biuro@tmkprojekt.pl
- Termin składania ofert mija 18.05.2017 r. o godzinie 12:00

9.

Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
•

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

objętych przedmiotem zamówienia.
•

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
•

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.
•

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
beneficjenta czynności związane z 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 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

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.
•

Frezarka CNC 5-osiowa o polu roboczym [mm] x/y/z 3000/4500/1400 musi

być wyprodukowana w oparciu o najnowsze technologie, których typ lub model są
oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata (jest to najnowszy typ/model).
Fakt ten należy potwierdzić oświadczeniem producenta/dostawcy linii produkcyjnej.

10. Informacje dodatkowe:
•

Ocena ofert i wyłonienie Wykonawcy zostanie dokonane do 22.05.2017 r.

•

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

•

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

•

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.

•

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia lub
unieważnienia postępowania.

•

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia.

………..………………………………………
(podpis i pieczątka)

Dotyczy projektu: RPPD.01.03.00-20-0072/16 „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy TMK PROJEKT s.c. dzięki
uruchomieniu produkcji wielkogabarytowych prefabrykatów GRG w oparciu o innowację procesową.
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
…..........................................
…..........................................
…..........................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Zamawiający:
TMK PROJEKT s.c.
ul. Zuchów 21
15-561 Białystok
Regon: 200791082
NIP: 9662018185
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia przemysłowej 5-osiowej frezarki CNC o polu
roboczym [mm] x/y/z 3000/4500/1400, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oświadczam iż:
1.

Oferuję realizację zamówienia za kwotę netto:
Wyszczególnione prace:

Cena netto:

przemysłowa 5-osiowa frezarka CNC o polu roboczym [mm]
x/y/z 3000/4500/1400
OGÓŁEM NETTO:
VAT:
2. Cena oferty brutto: …...........................................................
słownie: ….................................................................................................................................................
3. Realizacja zamówienia nastąpi do: …........................................................................................................
4. Ważność oferty do: ....................................................................................................................................
5. Cena wskazana w pkt. 1 i 2 jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
6. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte.
7. Udzielę …............ miesięcznej gwarancji na realizowane zamówienie.
8. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia.
9. Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
10.Oświadczam, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11.Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
12.W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…...........................................................
(Miejscowość, data)

….............................................................
(podpis czytelny i pieczęć)

