ZAPYTANIE OFERTOWE
Bodzanów, 08.08.2017

DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "FAINNER" Mariusz Plewa
Lipnica Górna 39
32-724 Lipnica Murowana

TYTUŁ PROJEKTU
Wdrożenie przez firmę FAINNER znaczących innowacji produktowych oraz procesowych będących wynikiem
prac badawczo-rozwojowych.

PROGRAM OPERACYJNY
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Działanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

KOD CPV
42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Centrum Numeryczne CNC - 5 osiowe – 1 szt.
Parametry techniczne:
Zakres:
Suw osi X: 3.200 mm
Suw osi Y: 2.000 mm
Suw osi: Z 500 mm
Obrót:
Obrót osi C: 360°
Obrót osi W: ± 5°
Maksymalna szybkość posuwu:

Oś X 0-30 m/min
Oś Y 0-30 m/min
Oś Z 0-6 m/min
Charakterystyka techniczna:
Zużycie wody: 35 l/min
Ciśnienie wody: 3 ate
Rezerwa powietrza: 200 l/min
Ciśnienie powietrza: 7 bar
Napięcie zasilania: 400V – trójfazowe
Częstotliwość: 50 Hz / 60 Hz
Całkowita moc nominalna: 25 kW
Wymiana narzędzi AUTOMATYCZNA
Chłodzenie narzędzi przy
pomocy wody
wewnętrzne / zewnętrzne
Sterowanie za pomocą komputera wraz z oprogramowaniem.
Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

KRYTERIA WYBORU
Kryterium dopuszczające:
Termin realizacji
Zamówienie musi zostać zrealizowana w terminie max 16 tygodni od momentu wykonania zamówienia.
Kryterium wyboru:
1. Cena – 60%
W ramach kryterium można otrzymać max. 60 pkt. Oferta najniższa otrzyma 60 pkt., oferta najwyższa – 0 pkt.
Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty proporcjonalnie do oferty
najniższej.
Sposób wyliczania punktów:
- jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem ceny – otrzymuje
0 pkt.
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem ceny lub równa się ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje
maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Cmin/Cx)*60 pkt
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena
Cmin – najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach
Cx – cena ocenianej oferty
2. Okres udzielenia gwarancji – 40%
W ramach kryterium można uzyskać max. 40 pkt. Oferty, które wpłyną zostaną ułożone od najkrótszego do
najdłuższego terminu realizacji. Oferta najkrótsza otrzyma 0 pkt. Oferta o najdłuższym okresie udzielonej
gwarancji otrzyma 40 pkt. Ofertom znajdującym się pomiędzy skrajnymi ofertami będą nadawane punkty
proporcjonalnie do oferty najniższej.
Sposób wyliczania punktów:
- jeżeli oferta w jest najmniej korzystna lub równa się ofercie najmniej korzystnej pod kątem gwarancji –
otrzymuje 0 pkt.
- jeżeli oferta jest najkorzystniejsza pod kątem okresu realizacji lub równa się ofercie najkorzystniejszej –
otrzymuje maksymalną liczbę punktów
- jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów
- jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią – jej wartość punktowa obliczana jest w sposób następujący:
W = (Gmin/Gx)*40 pkt

W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium terminie realizacji
Gmin – najkrótszy termin gwarancji zadeklarowany w złożonych ofertach
Gx – termin gwarancji zadeklarowany w ocenianej ofercie

Wybrana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.

ZAWARTOŚĆ OFERTY
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta
- datę sporządzenia
- termin ważności
- szczegółowy opis oferowanego produktu
- cenę netto/brutto
- termin dostawy
- sposób płatności
- podpisany załącznik nr 1

SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY
Oferty można składać do 11.09.2017 do godz. 16.00
- mailowo na adres: fainner@onet.eu
- pocztowo na adres: Bodzanów 460, 32-020 Wieliczka
- osobiście – w siedzibie firmy
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 605 534 995

INFORMACJA
Podmioty dopuszczone do składania ofert:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
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,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://fainner.pl/

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości dokonania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia.
O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni poprzez zmieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronie
internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny lub pozostawienie postępowania bez rozstrzygnięcia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i cząstkowych.
Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym
języku powinny być przetłumaczone przez Oferenta. Ceny podane w innej walucie zostaną przeliczone wg kursu
NBP po kursie Sprzedaży obowiązującym na dzień przygotowania oferty.
O wynikach rozstrzygnięcia Oferenci zostaną powiadomieni e-mailowo na wskazany w ofercie adres.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia. Zmiana umowy może nastąpić
z przyczyn wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego. Wszelkie zmiany
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki:
 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań

