ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 1/2018
z dnia 9 stycznia 2018 r.

dotyczące dostawy maszyn i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu pn.
„Zasadnicza zmiana procesu produkcji w zakładzie kamieniarskim oraz wdrożenie
innowacyjnego produktu jakim są schody z mikroporowaną, płomieniowaną lub
groszkowaną wkładką antypoślizgową.”
Zamawiający:
KAMIENIARSTWO Tomasz Mindikowski
ul. Tadeusza Kościuszki 15
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 5551021638, REGON 340722780
KAMIENIARSTWO Tomasz Mindikowski, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 89-400 Sępólno
Krajeńskie zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 1 „Zakup maszyny do obróbki
kamienia (automatycznej piły - kopiarki mostowej)” oraz Zadania 2 „Zakup oprogramowania do
maszyny” na potrzeby projektu pn. „Zasadnicza zmiana procesu produkcji w zakładzie
kamieniarskim oraz wdrożenie innowacyjnego produktu jakim są schody z mikroporowaną,
płomieniowaną lub groszkowaną wkładką antypoślizgową”, planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu, Działanie: 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w
zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP,
Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPKP.01.06.02-04-0219/16.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014–2020 w sprawie
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016.1870 ze zm.), tj. w sposób celowy
i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

2.

3.
4.

Nazwa zamówienia: „Zakup maszyny do obróbki kamienia (automatycznej piły - kopiarki
mostowej)” oraz „Zakup oprogramowania do maszyny” na potrzeby projektu pn.
„Zasadnicza zmiana procesu produkcji w zakładzie kamieniarskim oraz wdrożenie
innowacyjnego produktu jakim są schody z mikroporowaną, płomieniowaną lub
groszkowaną wkładką antypoślizgową”.
Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe, 48000000-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
Zamawiający poszukuje dostawcy następującej nowej maszyny oraz oprogramowania:
A. Piła automatyczna kopiarka mostowa o kontroli numerycznej o parametrach nie
gorszych niż:
- 5 osi interpolowanych dla tarczy o średnicy do 825 mm do cięć równoległych,
prostopadłych, przekątnych, wielokątów, łuków i okręgów,
- stół wielopoziomowy ze stali ocynkowanej z nakładką z tworzywa sztucznego odchylany
uruchamiany hydraulicznie wykonany z nieodkształcalnego tworzywa sztucznego o
grubości 32mm o wymiarach 2250x3800mm – 2 szt.,
- podłużny skok cięcia tarczy 3600/2450 mm,
- skok pionowy tarczy 550 mm,
- przesuw mostu 2650 mm,
- średnica tarczy do zastosowania 300- 625 mm,
- kąt ustawienia tarczy 0-90 i 0-370 °,
- średnica kołnierza tarczy 213 mm,
- głębokość cięcia z maksymalną tarczą 305 (205) mm,
- średnica otworu tarczy 60 mm,
- moc czterobiegunowa silnika tarczy (1450 Rpm – 50 Hz) 23,5 kW,
- prędkość obrotowa tarczy 800-6000 rpm
- prędkość pionowego ruchu tarczy 0-3,5 m/min,
- prędkość przesuwu mostu, cięcia suportu 0 – 33,5 m / min,
- czas do obracania tarczy o 90° 6s,
- pobór wody chłodzącej o ciśnieniu 3 bar 50 l/min,
- zużycie powietrza o ciśnieniu 6 bar 5l/min,
- głowica automatyczna nachylana do cieć nachylonych do 90°,
- elektrowrzeciono z otworem do przepływu wody dla frezów świecowych z gwintem
36x2 lub 1/2,
- masa maszyny 5100 kg,
- kamera telewizyjna – 2 szt.,
- czujnik grubości płyt,
- czytnik średnicy tarczy,
- kolimator optyczny,
- panel sterowania
- przyssawki.
Główne konstrukcje maszyny (most, obsady głowicy) mają być wykonane z odlewu
żeliwnego, osłona ze stali nierdzewnej.
B. Oprogramowanie do maszyny – zestaw zawierający co najmniej:
- program intuicyjny do pomiaru ze wskaźnikiem laserowym i zapamiętywaniem
złożonych profili płaskich wzorników ustawionych na stole maszyny - 1 szt.,
- program profile i zarysy, który pozwoli wykonać profile, zarysy, profile połączone z
zarysami, tarczą pionową lub poziomą, dający możliwość na prostych profilach
utrzymanie tarczy zawsze prostopadle do powierzchni by otrzymać lepsze wykończenie 1 szt.,
- program profilowania – program do obróbki złożonych figur frezem, zawiera
kompensację narzędzia, sterowanie cyklem sprzężenia i wiercenia - 1 szt.,

- program figur parametrycznych – program do tworzenia bezpośrednio na ekranie
złożonych kształtów - 1 szt.,
- program do automatycznego obliczania rozmieszczenia detali do pocięcia, wewnątrz
jednej lub więcej płyt zgodnie z kryteriami narzuconymi przez możliwość użycia
przyssawek w celu zoptymalizowania zużycia materiałów i zredukowania ubytków, na
podstawie zdjęcia płyty możliwe jest półautomatyczne zdefiniowanie użyteczny obwód
płyty – 1 szt.,
- program cięcia CAD, program może być zainstalowany na PC w biurze, podłączonego do
maszyny, program pozwala ustawić kolejną obróbkę cięcia z CAD, w czasie gdy maszyna
wykonuje poprzednio przygotowaną obróbkę – 1 szt.
5.
6.
7.
8.

7.

Wszelka dokumentacja maszyny, m.in. instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa powinny
być przygotowane w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z montażem oraz
przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi maszyny oraz oprogramowania
będących przedmiotem zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie pierwszy raz
uruchomiony przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Termin realizacji zamówienia: dostawy muszą być wykonane w terminie najpóźniej do
dnia 20.04.2018 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1.

2.

3.

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe
wymogi:
a) posiadają uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia;
b) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia;
d) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
e) udzielą co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zamówienie;
f) zaoferują, że wykonają zamówienie do dnia 20.04.2018 r.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy
w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych
do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych
dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty,
z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;

b)
c)
4.

opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów,
wskazujący w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer
katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne informacje;
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Wszystkie załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność
z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz
opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony
dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność
dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia
oryginałów tych dokumentów.
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający
może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność
oświadczeń ze stanem faktycznym.

5.
6.

III. Kryteria oceny ofert (ocena łączna za część A oraz B zamówienia) i ich znaczenie
(waga)
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
A. Cena – 90 %
B. Czas realizacji zamówienia – 10 %
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
Najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej
oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 90 punktów.
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 90 punktów.
Ad. B Kryterium Czas realizacji zamówienia zostanie ocenione w następujący sposób:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje, że Wykona zamówienie:
–

do dnia 13.04.2018 r. – 10 pkt

0 punktów otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że wykona zamówienie do dnia
20.04.2018 r.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Czas
realizacji zamówienia, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna
ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów
w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium I, II).
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
V. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 12.02.2018 r. do godz.
09.00 w siedzibie Zamawiającego: KAMIENIARSTWO Tomasz Mindikowski, ul.
Tadeusza Kościuszki 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie.
2.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego, data nadania
przesyłki).
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
b) przesłać pocztą tradycyjną / kurierem na adres siedziby Zamawiającego.
3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
4.
O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej
(www.granitmarmur.eu),
na
stronie
internetowej
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy
zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz forma jej składania
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu. Do
formularza należy dołączyć bezwzględnie opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź
katalog/i (prospekt/y) producenta/ów, wskazujący w szczególności oferowany typ,
rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne
istotne informacje.
Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. II.3 niniejszego
zapytania ofertowego.
Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku
wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób
czytelny.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę
upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

11.

12.
13.
14.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania
ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez
wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość
środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
Oferenta, adresem Zamawiającego oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ MASZYNY ORAZ
OPROGRAMOWANIA.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
upływu terminu na złożenie ofert.

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia
1.
2.

9.
10.

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym 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 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań
według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu
ofertowym.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.
2.
3.
4.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest: Tomasz Mindikowski, e-mail:
granitmarmur@granitmarmur.eu, telefon: 606 223 893.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania
ofertowego.
Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
granitmarmur@granitmarmur.eu.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej
(www.granitmarmur.eu) bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie
zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu
na składanie ofert.

5.

6.

Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej
stronie
internetowej
(www.granitmarmur.eu),
na
stronie
internetowej
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz zawiadomi Wykonawców, którzy
zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa
i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Określenie warunków zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1.
2.

3.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku:
a)
zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b)
zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c)
zmiany terminu płatności;
d)
zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy
i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany
te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
e)
zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia
ekonomicznego i/lub technicznego).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod
rygorem nieważności.

Z poważaniem
Tomasz Mindikowski

Załączniki:
1.
2.

Formularz ofertowy – wzór.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – wzór.

