Międzyrzecze Górne, dnia 28.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016

W związku z realizacją projektu uruchomienia produkcji nowych elementów stolarki budowlanej,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę (1) centrum obróbczego CNC
oraz (2) piły dwugłowicowej spełniających wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
I.

ZAMAWIAJĄCY

ASC Paweł Filipek
Międzyrzecze Górne 407b
43-393 Międzyrzecze Górne
Tel. 507-433-885
Fax. 334978663
e-mail: pawel@ascpf.pl

II.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT
O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:
a. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w
tym sprzedaży maszyn i urządzeń, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
b. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
c. wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
d. nie zalegający z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne,
e. który nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych;
f. którego wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej;
komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek
organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
g. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
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2.
3.

4.

III.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających lub dodatkowych, jeśli
przesłanka konieczności ich złożenia powstanie po dniu zawarcia umowy z wybranym
oferentem.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych
zawartych w ofercie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji oraz uruchomienia dwóch poniższych urządzeń
wraz z przeszkoleniem pracowników ASC z ich obsługi. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe.
Oferty mogą dotyczyć obu urządzeń, bądź wybranego z nich.
1. Centrum obróbcze CNC
Centrum obróbcze CNC z możliwością ustawiania 5 osi, z ruchomą bramą, umożliwiające frezowanie,
wiercenie, gwintowanie i cięcie wielkogabarytowych profili z aluminium, PCV, stopów lekkich różnych
i stali.
Parametry:
a) Skoki osi:
i.
OŚ X (podłużna): co najmniej 10 500 mm
ii.
OŚ Y (poprzeczna): co najmniej 1 100 mm
iii.
OŚ Z (pionowa): 650 mm
iv.
OŚ B (obrót pionowy - poziomy): 0-90 stopni
v.
OŚ C (obrót osi pionowej): 0-360 stopni
b) Maksymalna moc: 15 kW
c) Maksymalna prędkość: 24 tys. obrotów / minutę
d) Możliwość obrabiania co najmniej 5 powierzchni
e) Maksymalne wymiary detalu obrabianego na 1 powierzchni: co najmniej 1.000 x 400 x 10.000
mm
Wyposażenie:
a. Przenośnik wiórów z metalową siatką dla 10500 mm
b. Imadło pneumatyczne
c. System odciągu oparów
d. Czytnik kodów kreskowych
e. Możliwość podłączenia Wi-Fi
f. Oprogramowanie do zarządzania graficznego wraz z wyświetlaczem 3D
g. Oprogramowanie do kontroli graficznej przeprowadzanych operacji na wyświetlaczu 3D
h. Oprogramowanie do rysowania specjalnych kształtów obróbek
Cena powinna obejmować:
- szkolenie ok. 10 pracowników z obsługi urządzenia i zestawu narzędzi w siedzibie Zamawiającego
- transport, instalację oraz uruchomienie urządzenia
2. Piła (obcinarka) dwugłowicowa
Dwugłowicowa piła z automatycznym ruchem ruchomej głowicy i elektronicznym sterowaniem
wszystkimi kątami.
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Parametry:
a. Pochylenie każdej głowicy, do 15° na zewnątrz i 45° do środka
b. Elektroniczna kontrola osi X
c. Średnica ostrza: co najmniej 550 mm
d. Moc silnika ostrza: co najmniej 2,2 kW
e. Posuw ostrza hydrauliczno-pneumatycznego
f. Kontrola elektroniczna pochyleń pośrednich
Wyposażenie:
a. Odciąg wiórów
b. Taśmociąg do odprowadzania wiórów po procesie obróbczym powlekany gumą
c. Wspierający profil podajnik rolkowy na ruchomej głowicy tnącej z mechanicznym
wspornikiem profilu
d. Para poziomych pneumatycznych dodatkowych zacisków
e. Para pionowo zamocowanych poziomych pneumatycznych zacisków
f. Dodatkowy zacisk do wsparcia profilu na podajniku rolkowym
g. Drukarka etykiet z urządzeniem złuszczającym o prędkości co najmniej 60 mm/s
h. Zestaw podtrzymania profilu wraz z poziomym zaciskiem
i. Możliwość cięć długich, krótkich, kątowych i "V"
Cena powinna obejmować:
- szkolenie ok. 10 pracowników z obsługi urządzenia i zestawu narzędzi w siedzibie Zamawiającego,
- transport, instalację oraz uruchomienie urządzenia.

Kody wspólnego słownika zamówień (CPV):
- 42612000-9 Centra obróbkowe
- 43812000-8 Piły

IV.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Przyjmuje się, ż oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze zapytanie posiadają ważność co najmniej
do dnia 28 lutego 2017 r.
V.

MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z DOSTAWCĄ
1.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.12.2017 r.
4. Kary umowne:
a. Dostawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:
 W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 1% określonego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki;
 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy zapłaci
on na rzecz Zamawiającego karę w wysokości 100% wynagrodzenia netto;
 Ww kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym
bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stronę drugą.
b. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone
powyżej kary umowne.
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VI.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w następującym zakresie:
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna gdy:
a. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
c. Konieczna będzie zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania
siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu
zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;

VII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA/PONOWIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić/ponowić postępowanie w całości lub w części gdy:
1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
2. oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie podpisze umowy z Zamawiającym.

VIII.

WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.

IX.

INFORMACJE I FORMALNOŚCI KONIECZNE DO DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA
WYMOGÓW

Zgodnie z komunikatem dotyczący obowiązywania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z 26.2.2014, w zakresie
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający informuje że:
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1. Akceptuje oświadczenia własne Dostawców składane w postaci jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.
Urz. UE L 3/16); w przypadku nie dołączenia do oferty lub do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26
ust. 3 ustawy PZP;
2. W przypadku gdy Dostawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw
członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych, zamawiający samodzielnie pobierze
te dokumenty;
3. W przypadku gdy Dostawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu
Zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty;
4. Dopuszcza stosowanie tzw. self-cleaning, polegającej na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia
podstaw wykluczenia Dostawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego
Dostawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności (w tym
że: (1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę, (2) podjął współpracę z organami
ścigania; (3) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do
zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); zamawiający
winien rozpatrzyć dowody wskazane wyżej i dokonać ich oceny w świetle przesłanek
wykluczenia Dostawcę określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4-11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy PZP.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Oferent powinien załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
(załącznik nr 1).
2. Oferta powinna:
a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli podmiot posiada pieczęć),
b. zawierać datę sporządzenia,
c. zawierać adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w
którym podmiot jest zarejestrowany),
d. zawierać dane kontaktowe,
e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania
Dostawcy.

XI.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.
5.

Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera
lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt II Zapytania ofertowego.
Dopuszcza się również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej (plik
zabezpieczony przed edycją np. pdf), na adres: pawel@ascpf.pl.
Do dnia 23 lutego 2017 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Międzyrzecze Górne 407b) dnia 24
lutego 2017 r o godzinie 9:00.
Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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6.

W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi oferentami
na równych warunkach. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony pismem w formie raportu
z negocjacji.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie
krótszy niż 30 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Dostawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku
każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym
fakcie poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej oferty zgodnej z załączoną dokumentacją.
Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą akceptowane.

7.

8.

XII.

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, oddzielnie dla każdego urządzenia, spełniających warunki
udziału w postępowaniu ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:
Lp.
1.

Kryterium
Cena netto za
dane urządzenie

2.

Długość
gwarancji

Metodologia przyznawania punktów
Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod
względem formalnym ofert zostanie podzielona przez cenę
każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.
Ofercie proponującej najdłuższą gwarancję na dostarczone
urządzenie przyznanych zostanie 100 pkt, kolejnej ofercie 20 pkt
mniej, itd. aż do momentu gdy kolejnej i pozostałym ofertom
przyznane zostanie 0 pkt. W przypadku braku informacji w
przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną przyznane.

Waga
60%

40%

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną
uszeregowane (oddzielnie dla każdego urządzenia) od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej
w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z
metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium,
liczba zdobytych punktów zostanie przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W
postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych
w ramach wszystkich kryteriów.
W przypadku, gdy kilka ofert uzyska taka sama liczbę punktów, wygra oferta o najniższej cenie.

XIII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

podpis Zamawiającego
6

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………….......
oświadczam, że …………………………………. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 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.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa (jeśli oferentem jest
podmiot prawa handlowego)
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