ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.08.2017 r.
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowych produktów kamieniarskich w segmencie dekoracyjnym i
użytkowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20142020
• Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”
• Działanie „Rozwój produktów i usług w MŚP”
• Poddziałanie „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”
• Schemat 1.5.A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z wyłączeniem
mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat”
• Tryb postępowania o udzielenie zamówień: Upublicznione zapytanie ofertowe zgodnie z
dokumentacją programową RPOWD, w szczególności na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
zapraszamy do składania ofert na dostawę urządzenia do cięcia wodą.
Nazwa postępowania
Zakup urządzenia do cięcia wodą
ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT)
Nazwa
Zakład Kamieniarski "Kuchnie Granitowe" Kwiatkowski Paweł
Adres
Olszowa 69
58-150 Strzegom
Województwo: Dolnośląskie
Powiat: świdnicki
Numer telefonu
+ 48 796 330 107
NIP
8842197579
REGON
021445013
e-mail
info@kuchniegranitowe.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Kwiatkowski
Termin składania ofert
do dnia 04.09.2017 r.
I.
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do cięcia wodą spełniającego postawione cele w projekcie
dofinansowanym z funduszy Unii Europejskiej o następujących minimalnych parametrach:
• Typ urządzenia: urządzenie w technologii Waterjet do cięcia hydro-ściernego,
• System cięcia strumieniem wody,
• Optymalizacja cięcia – NESTING,
• Automatyczna regulacja poziomu wody w wannie,
• Wanna wykonana ze stali nierdzewnej,
• 5 osi zarządzanych przez zintegrowany komputer klasy PC,
• Możliwość cięcia małych, średnich i dużych elementów z każdego typu materiału, tj. stali narzędziowej,
tytanu, kamienia, szyb: monolitycznych, laminowanych, wielowarstwowych, przeciw-ogniowych, zbrojonych,
plexi, o grubości w zakresie od 0 do 200 / 250 mm- 5/3 osi,
• Sterowanie przez wbudowany system komputerowy i aplikacje CAD/CAM do programowania maszyny,
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• Obszar roboczy: Oś poprzeczna X = minimum 3210 mm, Oś wzdłużna Y = minimum 2000 mm, Oś pionowa Z =
minimum 200 mm dla 5 osi/ minimum 250 mm dla 3 osi,
• Wzmacniacz ciśnienia: ciśnienie projektowe min 420 MPa, 37kW
• Pozycjonowania elementów w technologii laserowej,
• Podwójny filtr niskiego ciśnienia, rozmiar oczka 5 μm i 1.2 μm,
• Pompa wspomagająca pracująca przy stałym ciśnieniu 0.6 Mpa,
• Stała regulacja ciśnienia roboczego w zakresie od 50 MPa do 380 MPa ustawiana automatycznie przez
program maszynowy zgodnie z ciętym materiałem,
• Automatyczna korekta odległości pomiędzy materiałem a głowicą tnącą,
• Chłodzenie oleju poprzez wymiennik ciepła olej/powietrze, dla temperatury do 35ºC, alternatywne
chłodzenie wodą,
• Możliwości maszyny oraz oprogramowania pozwalające na dołączenie dodatkowej głowicy tnącej 5d.
• Zestaw narzędzi standardowych zapewnianych przez producenta, umożliwiających uruchomienie urządzenia,
tj. minimum: oczka szafirowe min. 10 szt., ścierniwo typu Garnet min. 250 kg.
2.Dostarczone urządzenie ma być urządzeniem fabrycznie nowym i nie używanym.
3.Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji z postępowania nazw własnych firm i/lub materiałów/urządzeń
itp., należy uznać, iż są one przytoczone jedynie jako określenia przykładowe i tym samym dopuszczalne jest
wykorzystanie innych równoważnych materiałów/urządzeń.
5.Minimalny okres gwarancji na urządzenie wynosi 12 miesiące, licząc od daty podpisania bezusterkowego
protokołu końcowego.
Kod CPV
42641000-1
42632000-5
Nazwa kodu CPV
Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła
Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
II.
Doświadczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku krótszego okresu
działalności – w okresie działalności Oferenta, minimum 2 zleceń zakończonych sukcesem o podobnym
charakterze, tj. dostawa urządzenia do cięcia wodą - urządzenia w technologii Waterjet do cięcia hydrościernego.
Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku są listy referencyjne zleceniodawców podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotów na rzecz których wykonywane były zlecenia lub inne dowody
potwierdzające wykonane zlecenia, w szczególności protokoły odbiorów lub inne równoważne dokumenty
umożliwiające weryfikację doświadczenia Oferenta.
III.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.
1.Zamówienie zostanie udzielone po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert, pochodzących od
niewykluczonych Oferentów.
2.Porównaniu i ocenie podlegać będą wszystkie ważne oferty, tj. zgodne z zapytaniem ofertowym, na
podstawie poniższego kryterium:
3.Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena– waga kryterium: 100%. Kryterium to będzie rozpatrywane na
podstawie ceny podanej przez Oferenta w formularzu ofertowym. W przypadku podania ceny w walucie innej
niż PLN zostanie ona przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia dokonania porównania ofert.
4.Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na zrealizowanie
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
5.Cenę netto oraz brutto należy podać odrębnie, zgodnie z formularzem ofertowym.
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium liczona będzie wg wzoru:
C = (Cmin / Cbad) x 100%
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
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Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku, takimi jak:
a) zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
b) zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
c) zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
d) zasadą niedyskryminacji i równego traktowania oferentów na rynku,
IV.
Umowa pisemna o wykonanie przedmiotu zamówienia
1.Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa pisemna o
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.Warunki zmiany umowy.
Zmiana terminu realizacji zamówienia, wskazanego w zapytaniu ofertowym może nastąpić w przypadku
wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, takich jak wystąpienie „siły wyższej”. W
rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec
stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku maksymalnej staranności.
Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia
drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie Strony będą zwolnione od
odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły
wyższej.
Zmiana taka będzie musiała być usankcjonowana podpisaniem stosowanego aneksu do umowy o wykonanie
przedmiotu zamówienia.
3. Płatności za przedmiot zamówienia nastąpią przelewem bankowym, zgodnie z podpisaną umową o realizacje
przedmiotu zamówienia.
V.
Konflikt interesów
Zakazane jest występowanie w ramach prowadzonego postępowania konfliktu interesów rozumianego w
następujący sposób:
Konflikt interesu należy rozumieć w szczególności jako taką zależność, która oznacza brak bezstronności i
obiektywizmu przy wyłanianiu przez zamawiającego wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót
budowlanych w ramach realizowanego projektu. Konfliktem interesu będzie również realizacja zamówienia
przez wykonawcę/podwykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z beneficjentem. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą/Beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta 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 10 % udziałów lub akcji,
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,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób,
Szczegółowe informacje dotyczące zapobiegania konfliktowi interesów znajdują się w dokumencie pn.
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
W przypadku stwierdzenia występowania konfliktu interesów, rozumianego w powyższy sposób, Oferent
zostanie wykluczony z postępowania.
Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest oświadczenie złożone na formularzu ofertowym.
VI.

Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert:
Od dnia 17.08.2017 r. do dnia 04.09.2017 r.

3

Miejsce i sposób składania ofert:
1.Oferty należy składać w wersji papierowej bądź elektronicznej.
2.Oferty w postaci papierowej (formie pisemnej) należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Olszowa 69; 58-150 Strzegom.
3.Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: info@kuchniegranitowe.pl
4.W przypadku składania ofert drogą pocztową (pocztą tradycyjną) lub pocztą kurierską za termin jej złożenia
przyjmuje się dzień i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
5.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
6.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
7.Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą
reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym, centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę
umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania
Oferenta należy załączyć do oferty.
8.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10.Termin związania ofertą: minimum 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.
12. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu na składanie ofert i
zostanie upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego.
VII.
Termin realizacji zamówienia (termin dostawy urządzenia)
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.01.2018 r.
VIII.
Miejsce realizacji zamówienia
Siedziba Zamawiającego
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki
Miejscowość: Olszowa 69, 58-150 Strzegom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn, w szczególności, jeśli
wartość złożonych ofert przekraczać będzie założony budżet projektu.
IX.
Załączniki do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
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