Łęka Mroczeńska, dnia 3 października 2017 r.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega
Łęka Mroczeńska 38
63‐611 Mroczeń
NIP: 6190013019
REGON: 250856517

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PW „PROSPERO” Zenon
Rabiega

poprzez

podniesienie

efektywności

energetycznej

przedsiębiorstw”

w

ramach

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014‐2020, Działanie 1.5,
Poddziałanie

1.5.3

Efektywność

energetyczna

w

przedsiębiorstwach,

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega ogłasza postępowanie na zasadzie konkurencyjności na
zakup i montaż centrum wiertarskiego:

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup i montaż centrum wiertarskiego – 1 szt.
Zamawiający przewiduje zakup i montaż centrum wiertarskiego. Innowacją centrum wiertarskiego
ma być większa wydajność pracy oraz krótki czas postoju przy przezbrajaniu w przypadku zmiany
rodzaju produkcji. Urządzenie powinno posiadać również zaawansowany system optymalizacji
wierceń pozwalający na optymalny dobór położenia narzędzi w głowicy wiertarskiej w celu
zminimalizowania czasu wykonywania obróbki poszczególnych elementów.

Maszyna powinna być wyposażona w dwie niezależnane głowice wiertarskie: dolną i górną
usytuowane bezpośrednio nad sobą. Ponadto maszyna powinna posiadać minimum:



82 niezależne wrzeciona, 41 na górnej jednostce operacyjnej i 41 na dolnej; 2 jednostki
operacyjne w lustrzanym odbiciu, o następującej konfiguracji:


31 niezależnych wrzecion pionowych o rozstawie 32 mm, z czego 11 wzdłuż osi X
(„system 32”) i 6 wzdłuż Y,



8 niezależnych wrzecion poziomych ustawionych wzdłuż osi X,



2 niezależne wrzeciona poziome ustawione w kierunku Y negatywnym.

Każde wrzeciono głowicy wiertarskiej, powinno posiać swoje sterowanie, które pozwoli na niezależną
pracę poszczególnych wierteł. Proces wiercenia powinien odbywać się poprzez mocowanie
obrabianych elementów w uchwytach poruszających się w dwóch osiach poziomych, których praca
powinna być kontrolowana numerycznie. Następnym etapem powinno być pozycjonowanie
elementów pomiędzy głowicami wiertarskimi, które zostaną zablokowane i w efekcie wiercone. W
przypadku przeprowadzenia skomplikowanych wierceń, element powinien być przesuwany,
ponownie blokowany i poddawany wierceniu.
Elementy powinny przesuwać się po specjalnym stole. Jego płaszczyzna powinna być wyposażona w
system zaworów, które doprowadzają powietrze pod ciśnieniem. Wytwarzana w ten sposób tzw.
„poduszka powietrzna”, powinna zabezpieczyć wiercone elementy przed możliwym zarysowaniem.
Ponadto centrum wiertarskie powinno posiadać możliwość wiercenia pary elementów, które mogą
wchodzić w skład jednej sztuki mebla, jednocześnie.

Centrum wiertarskie powinno posiadać:


Diody typu LED – sygnalizujące status maszyny w czasie rzeczywistym zamontowane w nowej
obudowie górnego zespołu;



Możliwość podłączenia do sieci Internet i Ethernet;



Wrzeciona zespołów wiertarskich wyposażone w nowe aluminiowe siłowniki;



Maszyna musi posiadać możliwość otwarcia górnego stołu dociskowego, co pozwoli na
wymianę wierteł na obu zespołach roboczych;



Maszyna musi posiadać wzmacniacz przepływu dla stołów powietrznych;



Łączna moc silników centrum wiertarskiego nie powinna przekraczać 30 kW, tak by maszyna
była energooszczędna.

Wspólny słownik zamówień (CPV): Maszyny przemysłowe 42000000‐6

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 20 listopada 2017 r.

3. Warunki udziału w postepowaniu dla wszystkich części ogłoszenia o zamówieniu:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2.

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.

3.

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.

Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

5.

Przedstawienie specyfikacji maszyny pozwalającej ocenić parametry.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:


Nazwę, adres oferenta i NIP oferenta.



Datę wystawienia oferty



Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów



Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

2) Przedstawienie specyfikacji maszyny pozwalających ocenić parametry.
3) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone

w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.
 Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia
oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną
wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
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, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
f.

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu)
wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści i spójnymi 3 niniejszego
zapytania ofertowego oraz specyfikacją zamówienia.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega
Łęka Mroczeńska 38
63‐611 Mroczeń
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: jw.
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: rz@prospero.net.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10 października 2017 r.


Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą
oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta
przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.



Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W
każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma
prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.



Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach
postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

5. Termin ważności oferty: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert

6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

cena netto w PLN lub EUR*

60%

60

okres gwarancji w miesiącach

20%

20

Termin realizacji dostawy w dniach

20%

20

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego wybór dostawcy
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN lub EUR będą przyznawane wg następującej formuły:

C min
C n = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 x 60%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
C n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium okres gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następującej formuły:

Gr
G n = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ x 100 x 20%
G max
G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze
G r – okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium termin realizacji dostawy w dniach będą przyznawane wg następującej
formuły:

Poniżej 60 dni – 0 pkt.
Włącznie 60 dni do 30 włącznie – 10 pkt.

Poniżej 30 dni – 20 pkt.

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega lub osobami
wykonującymi w imieniu firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
6. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).

8. Warunki dokonania zmiany umowy:


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.



W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu nie
spełniającego założeń zapytania dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w
wysokości 0,01 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania z
zamówionego sprzętu. Maksymalny limit kar umownych do nałożenia nie może przekroczyć
3%.



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu

zamówienia udziela

Pan Zenon Rabiega,

rz@prospero.net.pl

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO”
Zenon Rabiega do żadnego określonego działania:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W
każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający
ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie
przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.



Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega do akceptacji oferty, w całości lub części i nie
zobowiązuje firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega do
składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega nie może być pociągana do
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku
z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega zastrzega sobie prawo w
każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

...........................
podpis i pieczęć firmy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017
Formularz ofertowy na część 1

Oferta dla firmy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROSPERO” Zenon Rabiega,
Łęka Mroczeńska 38, 63‐611 Mroczeń

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2017 z dnia 3 paździrnika 2017 dotyczące zakupu i montażu
maszyny w ramach planowanego do realizacji projektu

pn. „Wzrost konkurencyjności PW

„PROSPERO” Zenon Rabiega poprzez podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw” w
ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014‐2020
Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach, składam niniejszą
ofertę na wykonanie zamówienia.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Pełna nazwa*
Adres*
NIP*

II. Warunki oferty:

Lp.

1.

Przedmiot zamówienia

Zakup

i

montaż

centrum

wiertarskiego – 1 szt.

Gwarancja: ………………………. miesięcy*
Termin dostawy w dniach: ……………… *

Cena netto*

Cena brutto*

Waluta
(PLN/EUR)*

Ważności oferty: ………………. dni* (min. 60 dni od zakończenia terminu składania ofert)

III. Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone

w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.
4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia
oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną
wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
g. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
h. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa,
i.

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

j.

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z
wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

k. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia,
l.

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dodatkowy opis przedmiotu zamówienia).

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne

