Zaleszany 15.11.2017r.
Topbeds.pl
Anna Laskowska
ul. T. Kościuszki 39
37-415 Zaleszany
Tel. 795-447-202
email: biuro@topbeds.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ploter frezujący z automatycznym system załadunku i rozładunku
materiału
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę urządzenia plotera frezującego
1. Zamawiający

Topbeds.pl Anna Laskowska
ul. T. Kościuszki 39
37-415 Zaleszany
NIP: 8652538652 REGON: 180922033
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Ploter frezujący– 1 szt:
- powierzchnia robocza: min. 2100 x 3100 mm;
- zakres osi Z i prześwit bramy co najmniej 100 mm;
- dwa niezależne wrzeciona, każde o mocy co najmniej 6kW;
- typ stołu: podciśnieniowy;
- pompa podciśnieniowa o wydajności min. 240m3/h;
- system załadowczy mogący unieść min. 24 płyty wiórowe o grubości 18mm;
- system automatycznego rozładunku wyciętego materiału;
- ploter 3 osiowy;
- waga maszyny min. 4000kg;
- przemysłowy system sterowania;
- szybkości przejazdów co najmniej x,y 90 m/min; z 20m/min;
- pozycjonowanie: czujniki indukcyjne na wszystkich osiach, czujnik korekcji długości narzędzia;
- urządzenie fabrycznie nowe;
- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oraz instalacji przedmiotu zamówienia na własny
koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego;
- zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony w nieprzekraczalnym terminie
15.12.2017r;
3. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu.

4. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Nazwa kryterium
Waga
Cena (WC)
30
Gwarancja (WG)
30
Czas realizacji(WCZ)
40
Suma

100

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
a) Kryterium „Cena” (WC)
WC = (cena najniższa / cena oferty) x 30 pkt
b) Kryterium „Gwarancja” (WG)

WG = (okres gwarancji badanej oferty / najdłuższy okres gwarancji spośród
złożonych ofert) x 30pkt
c) Kryterium „Czas realizacji” (WCZ)

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia dostarczony został w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15.12.2017r.
WCZ = (czas realizacji najkrótszy / czas realizacji badanej oferty) x 40 pkt
UWAGA !!!
Termin gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące, licząc od momentu
dostawy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48
miesięcy, do oferty zostanie przyjęty okres 48 miesięcy.
d) Wynik

OCENA OFERTY = WC + WG + WCZ
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Sposób przygotowania oferty

a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wpisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski
b) w przypadku składania oferty w wersji elektronicznej, wersję elektroniczną stanowi skan
podpisanych dokumentów
c) Złożona oferta powinna zawierać:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP)
- podpis oferenta z pieczątką firmową
- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów określonych w zapytaniu ofertowym
- wartość oferty netto oraz brutto w pln
- okres gwarancji
- czas realizacji(w dniach)
- termin ważności oferty
- wraz z ofertą Wykonawca składa karty techniczne urządzenia
6. Ważność oferty
Złożona oferta powinna posiadać termin ważności min. do dnia 15.12.2017r.
7. Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć pod adresem:
Topbeds.pl Anna Laskowska
ul. T. Kościuszki 39
37-415 Zaleszany
lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@topbeds.pl
8. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24 listopada 2017 roku do godziny 18.00
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
9. Akceptowalne formy składania ofert
Ofertę można złożyć w jednej z akceptowalnych form:
- osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską, na adres zgodny z miejscem składania ofert
- drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@topbeds.pl(skan podpisanej oferty wraz z ew.
załącznikami)
10. Dopuszczenie składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty

Odrzuceniu podlegają oferty:
Zamówienie nie będzie udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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;



pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:



jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub została złożona przez
podmiot: niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez
beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowofinansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub powiązany osobowo
lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4
ustawy, lub została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu
ofertowym.

12. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15.12.2017r.
13. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
portalu ogłoszeń ARiMR: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl
14. Pozostałe postanowienia

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie
zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony składającego zapytanie ofertowe.
Wystawiający zapytanie ofertowe zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zapytania
ofertowego przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) za niedotrzymanie terminu realizacji zamówienia w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia
Zamawiający zapłaci wykonawcy za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury odsetki ustawowe.
Anna Laskowska

