Mielec, 05.10.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/141/2017
dotyczące projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
I INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Nazwa: WALDREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
NIP:
8171676926
Adres:
ul. COP-u 5, 39-300 Mielec
Tel.:
17/7737040
www:
www.waldrex.pl
Główny przedmiot działalności Zamawiającego: 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów
metalowych
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Dariusz Knap, e-mail: dariusz.knap@waldrex.pl
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest dostawa fabrycznie nowego ramienia pomiarowego wraz z jego
dostawą, montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj zamówienia: dostawa
Nazwa przedmiotu zapytania: Ramię pomiarowe
Kod CPV: 42990000-2 (Różne maszyny specjalnego zastosowania)
Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2018 r.
Wymagane parametry urządzenia:
Oferowane parametry nie mogą być gorsze niż wskazane poniżej:
 ramię 6-osiowe o zakresie min. 3,5 m (średnica sfery jaką może zatoczyć ramię)
 powtarzalność pojedynczego punktu - dokładność wg testu B (mm) – pomiar stykowy
minimum 0,03 mm
 przestrzenna niepewność pomiaru wg formuły C - minimum +/- 0,05 mm
 możliwość wychylenia o kąt +/- 127° (łącznie 254°)
Ponadto ramię pomiarowe musi posiadać następujące cechy i elementy:
 możliwość instalacji do ramienia laserowej głowicy skanującej
 ramię wykonane musi być z włókna węglowego
 system rozpoznawania końcówek pomiarowych:
• po zmianie końcówki pomiarowej nie wymaga ona kalibracji,
• wszystkie końcówki dostarczone z ramieniem muszą być wykalibrowane.
 łączność bezprzewodowa (technologia WIFI)
 wbudowany akumulator zasilający
 nieograniczony zakres obrotu podstawowych osi ramion
 co najmniej trzy czujniki temperatury kompensujące temperaturę otoczenia
 oprogramowanie pomiarowe z obsługą modeli CAD
 laptop do pomiarów mobilnych

 podstawę magnetyczną i statyw o masie max 9.6 kg
 możliwość łatwego przenoszenia ramienia
 wymienne standardowe końcówki pomiarowe do pomiarów punktowych oraz do
skanowania powierzchni
III OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1).
Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
2. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zapytania ofertowego, tj. spełniać wszystkie funkcje i
wymagania określone w punkcie II Zapytania. W przypadku, jeśli oferowane urządzenie nie
będzie posiadało którejkolwiek z wymaganych funkcji lub jego parametry będą gorsze od
wskazanych w punkcie II Zapytania, oferta zostanie odrzucona.
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się ofert na poszczególne elementy
urządzenia.
4. Formularz musi zostać uzupełniony we wszystkich wymaganych polach oznaczonych ,,*’’. Brak
informacji w którymkolwiek z tych pól spowoduje odrzucenie oferty.
5. Oferta musi zostać uzupełniona komputerowo lub czytelnie pismem odręcznym.
6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Nazwę i adres oferenta
b. Osobę do kontaktu w sprawie oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail)
c. Datę sporządzenia oferty
d. Termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30.11.2017 r.). Jeśli podany termin będzie
krótszy, oferta zostanie odrzucona.
e. Cena netto w PLN za cały przedmiot zamówienia
f. Okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące). Jeśli podany okres będzie krótszy, oferta
zostanie odrzucona.
g. Czas reakcji serwisowej (podany w godzinach).
h. Termin dostawy (maksymalnie do 31.05.2018 r.). Jeśli podany termin będzie dłuższy,
oferta zostanie odrzucona.
i. Terminy i warunki płatności (z zastrzeżeniem, że zaliczka za przedmiot zamówienia nie
może być wyższa niż 40% całościowej kwoty netto).
7. Okres gwarancji, o której mowa w pkt. IV.6.f liczona będzie w miesiącach, od dnia dostawy
ramienia pomiarowego, tj. podpisania przez obie strony protokołu dostawy.
8. Czas reakcji serwisowej, o którym mowa w IV.6.g liczony będzie od momentu zgłoszenia
usterki/awarii do momentu osobistego stawiennictwa stałego opiekuna serwisowego w
siedzibie firmy Zamawiającego w celu rozpoczęcia prac nad usunięciem awarii.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu
prawnym.
10. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki wskazane w punkcie III.16. Brak
któregokolwiek z obowiązkowych załączników spowoduje odrzucenie oferty.
11. Oferta (wraz z załącznikami) powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. w kopercie,
skoroszycie, itp.). W przypadku zamieszczenia oferty w kopercie należy zamieścić na niej
pieczęć oferenta oraz dopisek: ,,OFERTA – dostawa ramienia pomiarowego (Zapytanie nr
2/141/2017)’’
12. Dopuszcza się składanie ofert w języku innym niż język polski. Do ofert w języku innym niż
polski, należy dołączyć tłumaczenie całej oferty oraz załączników do niej na język polski.
13. Ofertę należy złożyć w formie wyłącznie papierowej (inne formy ofert nie będą honorowane).
14. Oferent w danym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku, jeśli złoży więcej
niż jedną ofertę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.

15. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i
pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne (w formie
papierowej) powiadomienie o wycofaniu oferty.
16. Lista obowiązkowych załączników do oferty:
a. Dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca ofertę jest do tego uprawniona
(np. odpis z KRS, CEIDG, pełnomocnictwo lub inne);
b. Specyfikacja oferowanego urządzenia zawierająca co najmniej informacje odnoszące
się do wymagań z punktu II Zapytania.
IV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Miejsce składania ofert: Mielec 39-300, ul. COP-u 5
2. Termin składania ofert: do 13.10.2017 r. do godz. 8:00.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie lub w innym niż wskazane miejscu, zostaną odrzucone.
4. Za datę złożenia oferta uznaje się datę jej faktycznego wpływu do siedziby firmy
Zamawiającego.
V WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA
1. Profil działalności Wykonawcy i jego struktura wewnętrzna nie są sprzeczne z zasadą równości.
2. Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętej przedmiotem zamówienia.
4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego
dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym poprzez:
uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; posiadanie co najmniej
10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; nie
pozostaje z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy.
Powyższe informacje będą weryfikowane na podstawie oświadczeń Wykonawcy. Jeśli
wykonawca nie spełni któregokolwiek z wymagań, jego oferta zostanie odrzucona.
VI KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferty, które spełnią warunki dopuszczające, zostaną poddane ocenie na podstawie
następujących kryteriów punktowych, zgodnie ze wskazaną metodologią:
a. CENA NETTO – waga 70 pkt
Sposób przyznawania punktacji : ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 70, wg
następującego wzoru:
Punkty = (najniższa cena w postępowaniu/cena badanej oferty) x 70
Do wyliczeń stosowana będzie cena netto w PLN wskazana w ofercie. W przypadku ceny
podanej w walucie innej niż PLN, w ceku porównania ofert, będzie ona przeliczana przy
uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru.
b. OKRES GWARANCJI NA URZĄDZENIE – waga 20 pkt

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej
metodologii:
- okres gwarancji do 24 miesięcy włącznie – 0 pkt.
- okres gwarancji od 25 do 47 miesięcy- 10 pkt.
- okres gwarancji 48 i więcej – 20 pkt.
c. CZAS REAKCJI SERWISOWEJ – waga 10 pkt
Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako osobiste stawiennictwo stałego opiekuna
serwisowego w siedzibie firmy w celu rozpoczęcia prac nad usunięciem awarii.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej
metodologii:
- czas osobistej reakcji serwisowej powyżej 24h – 0 pkt.
- czas osobistej reakcji serwisowej do 24h – 10 pkt.
2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Jeśli oferent nie poda w ofercie któregokolwiek z kryteriów określonych w powyższych
punktach, jego oferta zostanie odrzucona.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów za powyższe kryteria, uznana
zostanie za najkorzystniejszą.
VII UMOWA
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą Umowę
na dostawę ramienia pomiarowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
najkorzystniejszej oferty na następujących warunkach:
a. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, konieczność zmian
spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
Zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (a zmiany te dotyczą w szczególności:
zmiany ustawowej stawki podatku VAT; zmiany formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego; zmiany terminu
wykonania Zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie
można było wcześniej przewidzieć)
b. jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209.000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie.
3. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany Umowy, prowadzącą do zmiany
charakteru Umowy, jeżeli dotyczy realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych
Zamówieniem, które stały się niezbędne, a zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
b. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących
następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach
publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w
szczególności przyspieszających realizację Zamówienia, obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.
VIII POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach ustawowo wolnych od pracy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego.
Oferenci, którzy złożyli oferty przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani o tym
fakcie i będą mieli prawo do wycofania oferty i złożenia jej ponownie zgodnie
z wprowadzonymi zmianami.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a. unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny;
b. odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert;
c. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
8. W przypadku wskazanym w punkcie powyżej Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie
odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
9. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta lub nazwy własne materiałów czy urządzeń
służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na
konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego
producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze
od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert
równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta
lub nazwą własną materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia,
pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i
jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały,
urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że
wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa
na składającym ofertę.
10. Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.
11. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów wzięcia udziału w postępowaniu.
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia w formie faktur zaliczkowych/częściowych.
14. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, na stronie
Zamawiającego www.waldrex.pl oraz przesłano do trzech potencjalnych wykonawców.

