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Legnica,   12.12.2016 r. 

                                               

Zapytanie ofertowe nr 10/DU/2016/B 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 

CHEMOBIT Sp. z o.o. 

ul. Poznańska 42A  

59-220 Legnica 

 NIP: 894-101-43-17, REGON: 930483872, KRS: 0000210270 

tel.  +48 76 723 36 45 

fax. +48 76 723 36 49 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie Publiczne - Konkurs ofert - zasada konkurencyjności 

 

Zamówienie w ramach projektu: Wdrożenie do produkcji nowoczesnych uszczelnień  polimerowych                  

i kompozytowych dla maszyn i urządzeń, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

projektu/działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” i Oddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług                   

w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.5A „Wsparcie innowacyjności produktowej  i procesowej 

MŚP”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa  - Specjalistycznej obrabiarki CNC z głowicą frezującą 3D                       

do polimerów i  elastomerów.   

2.  Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia: 

     Specjalistyczna obrabiarka CNC z głowicą frezującą 3D do polimerów i  elastomerów           – 1 szt.   

      

Parametry robocze obrabiarki: 

- głowica frezująca umożliwiająca obróbkę materiału w formacie 3D, 

- głowica narzędziowa 6 - 8 pozycyjna,  

- średnica obrabianych detali 300 – 400 mm, (opcja: do średnicy fi 600 mm ) 

- długość obrabianych detali do 160 mm, 

- obroty wrzeciona 3500 – 6000 obr/min.   

  Warunki dodatkowe 

- urządzenie ma być nowe, nie eksploatowane lub regenerowane, przed dostawą                                      

do Zamawiającego; 

- gwarancja minimum 24 miesiące od daty przekazania do eksploatacji w Chemobit Sp. z o.o. 
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- zapewnienie pełnego serwisu przez okres minimum 2 lat - z szybkim czasem reakcji na 

rozpoczęcie likwidacji awarii;                                            

- szkolenie obsługi   z zakresu eksploatacji i konserwacji urządzenia;   

- komplet dokumentacji w języku polskim: DTR, instrukcja obsługi i konserwacji maszyny;  

- wykaz części zamiennych;  

- certyfikat CE oraz pozostałe, wymagane prawem dokumenty, aby urządzenie mogło być   

  dopuszczone do pracy na terenie Polski, Unii Europejskiej.    

          

3. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) - 42000000-6 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części  Zamówienia podwykonawcom po uprzednim  

    uzyskaniu zgody od Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu Zamówienia: do  17.03. 2017 r. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego  

(Załącznik nr 1- Formularz oferty)  

2. Wymaganym załącznikiem do oferty jest przygotowana przez Dostawcę-                                       

Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna obrabiarki CNC 

3. Oferta powinna: 

 być opatrzona pieczątką firmową, 

 posiadać datę sporządzenia,  

 zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 być podpisana czytelnie przez Oferenta.   

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie: 

 przesyłką pocztową, kurierem   

 dostarczona osobiście  

- na  adres:  Chemobit Sp. z o.o.; 59 - 220 Legnica; ul. Poznańska 42A, 

- do dnia : 27.12.2016 r do godz.12.
00

,  

- z opisem na kopercie: Oferta na dostawę obrabiarki CNC 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 28.12.2016 roku,  a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 

zostaną ogłoszone w tym samym dniu  na stronach internetowych pod adresami: 

 www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 www.chemobit.pl, 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chemobit.pl/
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronach internetowych:  

 www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 www.chemobit.pl   (zakładka: Firma/Dotacje/Ogłoszenia) 

     

VII. Termin związania ofertą 

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

      Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres. 

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym 

Zamawiającego.      

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału                    

w postępowaniu.  

2. Dodatkowych informacji udziela Bogusław Browarski pod numerem telefonu komórkowego:                 

+48 502 125 687  oraz adresem email: b.browarski@chemobit.pl                           

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

              

             Nazwa kryterium                    Waga [%] 

 Cena                                70% 

 Serwis                              15% 

                  (czas reakcji na  rozpoczęcie likwidacji awarii) 

 Gwarancja                        15% 

                  (długość okresu gwarancji)  

 

 

1. Kryterium 1- Cena oferty netto 

Cena netto oferty ─ cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z wzorem: 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chemobit.pl/
mailto:b.browarski@chemobit.pl
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Pc = (Cn/Cr)x 70 

gdzie: 

Pc – liczba punktów z kryterium Cena oferty netto przyznanych rozpatrywanej ofercie, 

Cn – najniższa  cena oferowana  netto, 

Cr ─ cena z rozpatrywanej oferty netto, 

70 – waga kryterium. 

Maksymalną liczbę punktów, czyli 70, otrzyma oferta o najniższej oferowanej cenie netto. 

 

2. Kryterium 2 – Serwis 

Serwis ─ czas reakcji na  rozpoczęcie likwidacji awarii przedstawiony w ofercie będzie oceniony 

zgodnie z wzorem: 

Ps=(Sm/So)x15 

gdzie: 

Ps – liczba punktów z kryterium Serwis przyznanych rozpatrywanej ofercie, 

Sm – min. czas reakcji na rozpoczęcie likwidacji awarii (dni/godziny) 

So─ czas reakcji na  rozpoczęcie likwidacji awarii badanej oferty(dni/godziny) 

15 – waga kryterium. 

Maksymalną liczbę punktów, czyli 15, otrzyma oferta z najszybszym (najkrótszym) czasem  reakcji na  

rozpoczęcie likwidacji awarii. 

 

3. Kryterium 3 – Gwarancja  

Gwarancja ─ długość okresu gwarancji przestawiony w ofercie będzie oceniony zgodnie z wzorem: 

Pg=(Go/Gm)∙15 

gdzie: 

Pg – liczba punktów z kryterium długości gwarancji przyznanych rozpatrywanej ofercie, 

Gm – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w miesiącach nie krótszy niż 24 miesiące, 

Go ─ okres gwarancji z rozpatrywanej oferty w miesiącach, 

15 – waga kryterium. 

Maksymalną liczbę punktów, czyli 15, otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę % danego kryterium i dodane do 

siebie, wg wzoru: 

 

                                   O= Pc+ Ps+ Pg 
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Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli 

Zamówienia Wykonawcy, którego  oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą 

liczbę punktów. 

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY         

1. Zamawiający wybierze ofertę o największej liczbie sumy punktów z kryteriów:                                                                    

Cena/ Serwis/ Gwarancja 

2. Dopuszcza się oferty z ceną w walutach: Euro; USD, GBP. Wartość oferty zostanie przeliczona na PLN, 

zgodnie z kursem średnim NBP z dnia wyboru ofert –tj. z 28.12.2016r. 

3. Nie przewiduje się udziału oferentów w otwarciu ofert. 

4. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni wnioskodawcy protokół  

z postępowania o udzielenie Zamówienia, przy czym nie dotyczy to złożonych ofert.  

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez powołaną trzyosobową komisję konkursową (przetargową) 

6. Od oceny Komisji Przetargowej Oferentom nie przysługuje odwołanie. 

7. O rozstrzygnięciu konkursu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów 

drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem stron internetowych znajdujących się pod adresami: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  i www.chemobit.pl 

8. Złożenie oferty, bez podpisanej Umowy  na dostawę Obrabiarki CNC nie może skutkować jakimikolwiek 

roszczeniami wobec Zamawiającego. 

9. Zamawiający podpisze Umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  

10. Umowa w sprawie realizacji Zamówienia publicznego zawarta zostanie pisemnie z uwzględnieniem 

postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz informacji zawartych w ofercie 

Wykonawcy.  

11. Podpisanie Umowy nastąpi do dwóch tygodni po wyborze Wykonawcy. 

12. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę.  

13. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się                    

od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać ofertę Wykonawcy, który uzyskał kolejną najwyższą 

liczbę punktów, chyba, że nie ma takiej możliwości – wówczas postępowanie zostanie unieważnione.  

14. Termin płatności  za realizację Zamówienia wynosi: 30 dni od daty dostawy i odbioru urządzenia oraz 

otrzymania faktury VAT; 

15. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę 

przeznaczoną na finansowanie Zamówienia.  

16. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować 

treść Zapytania Ofertowego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Zapytania 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chemobit.pl/


 
 

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”. Działania 1.5 Rozwój 
produktów i usług w MŚP i Podziałania 1.5.1 ”Rozwój produktów i usług  w MŚP – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.5A „Wsparcie 
innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

6 
 

ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.  

Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 

nowemu terminowi.   

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego konkursu ofert, do czasu podpisania 

Umowy na dostawę obrabiarki CNC z wybranym Wykonawcą, bez podania przyczyn. Informacja taka 

musi być umieszczona na stronach internetowych: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.chemobit.pl 

 

XI. WARUNKI FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy są uprawnieni do występowania                      

w obrocie prawnym. 

2. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę                          

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami 

zdolnymi do wykonania Zamówienia 

3. Dostawca ubiegający się o Zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania 

dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną 

odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku 

wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych 

związanych z wykonaniem Zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca. 

4. W celu spełnienia powyższych warunków Oferent jest zobowiązany do złożenia stosownego 

oświadczenia (Załącznik nr 1- Formularz oferty). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Oferenta dostarczenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie z „CEIDG” Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne 

zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy 

pracowników). 

 

XII. WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania wyklucza się:  

a. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono.  

b. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 

wynik prowadzonego postępowania.  

c. Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

d. Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

2. Zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, w celu uniknięcia konfliktu interesów Zamówienia publiczne, z wyjątkiem 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chemobit.pl/
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zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy Pzp, 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:  

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.  

Oferent jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia (Załącznik nr 2 - Oświadczenie o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych). 

 

XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:  

- Zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającego z postanowień Umowy Zamawiającego z DIP 

(Dolnośląska Instytucją Pośrednicząca; ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław), jeżeli umowa ta została 

zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu Zamówienia.  

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.  

 

XV. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Formularz oferty. 

Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 


