Żarki, 23.11.2020

INFORMACJA O OGŁOSZENIU
TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Dostawa, montaż, uruchomienie centrum obróbczego CNC wraz z przeszkoleniem personelu.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu.
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.
W formie papierowej (osobiście, kurierem, pocztą)
Siedziba Zamawiającego:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „KRISTOFER” mgr ANNA HURAS
Dworska 5
42-300 Myszków
Polska
lub
2.
W formie elektronicznej (na maila):
ania.kristofer@gmail.com
lub
3.
W formie elektronicznej (poprzez Bazę Konkurencyjności) – szczegółowy opis
sposobu dodawania oferty pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction
Dokument: „Instrukcja oferenta w BK2021”
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Anna Huras
Krzysztof Huras
DANE KONTAKTOWE OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
e-mail: ania.kristofer@gmail.com
telefon: +48 501557687
e-mail: ania.kristofer@gmail.com
telefon: +48 730535866
SKRÓCONY OPIS ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego centrum obróbczego CNC do siedziby
Zamawiającego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie
innowacyjnego produktu oraz rozszerzenie działalności o nowe rodzaje
umożliwiające utrzymanie i wzrost zatrudnienia.” w ramach działania 3.2. „Innowacje w
MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego centrum obróbczego CNC do siedziby
Zamawiającego wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.
Minimalne parametry funkcjonalne centrum obróbczego CNC:
 4 kontrolowane numerycznie osie,
 Magazyn narzędziowy na 10 gniazd z możliwością umieszczenia frezu tarczowego do
obróbki 5 powierzchni elementu,
 Ruchomy stół roboczy,
 Możliwość pracy w trybie z jednym lub kilkoma elementami, w jednej strefie roboczej
dla profili do 7 metrów,
 System smarowania narzędzia podczas pracy,
 Ogranicznik referencyjny umożliwiający pozycjonowanie profilu,
 Interfejs operatora,
 Oprogramowanie do graficznego projektowania i zarządzania procesem obróbki,
 Dożywotnia licencja na oprogramowanie,
 Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018.
Maszyny nowe (oferowana maszyna nie może mieć roku produkcji wcześniejszego niż rok
podany w parametrach funkcjonalnych urządzenia).
Cena za maszynę powinna zawierać koszty dostawy, montażu, uruchomienia oraz wstępnego
szkolenia operatorów (co najmniej 8h roboczych szkolenia / dwóch operatorów / na
maszynę).
Kod CPV: 42638000-7 - Centra obróbkowe do obróbki metalu
DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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Do 31 grudnia 2020 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 Wiedza i doświadczenie
Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. doświadczenia w
dostawie urządzeń centrum obróbczego CNC – Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 Potencjał techniczny
Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym –
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający wymaga pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający nie opisuje sposobu
dokonywania oceny spełniania tego warunku.
DODATKOWE WARUNKI
Zamawiający stawia następujące warunki:
1. Dostawca gwarantuje reakcje na zgłoszenie techniczne w czasie nie dłuższym niż 24
godziny robocze w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia. Reakcja rozumiana będzie
jako kontakt zwrotny ze strony serwisu Dostawcy, polegający na rozwiązaniu
problemu technicznego lub też wskazania innej ścieżki postępowania.
2. Dostawca gwarantuje możliwość wykonania jednego przeglądu gwarancyjnego na
koszt dostawcy (bez uwzględniania materiałów i części).
3. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.
4. Dostawca powinien wskazać, że zaoferowane przez niego urządzenie jest zgodne z
przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz
zobowiązać się do spełnienia ww. warunków.
Dopuszcza się parametry nie gorsze niż powyższe i rozwiązania równoważne, rozumiane jako
rozwiązania pozwalające na uzyskanie podobnej użyteczności jak wskazane powyżej.
Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady
konkurencyjności.
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Wszystkie koszty sporządzania oferty ponosi Dostawca, niezależnie od wyniku postępowania
realizowanego z zachowanie zasady konkurencyjności.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są
przygotowywane na koszt Dostawców.
Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa
liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta na
warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała
według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena realizacji
zamówienia zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego
ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty,
wyłącznie za faktycznie zrealizowaną dostawę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania
przyczyn takiego zakończenia postępowania, na każdym etapie trwania postępowania.
Zastrzeżenie dotyczy każdej części postępowania osobno jak i całości postępowania.
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy pod warunkiem,
że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową
realizacje niniejszego zamówienia m.in. w przypadku gdy:
 urządzenie określone w ofercie, a następnie w umowie, przestało być produkowane i
jest niedostępne. W takiej sytuacji Dostawca może zaproponować inny typ
urządzenia, które musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym,
 zmianie ulegną obowiązujące przepisy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści
umowy do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm),
 konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy,
 w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot
zamówienia,
 wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do
przewidzenia, którego nie można było zapobiec,
 przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
prac lub poszczególnych etapów będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania informacji i dokumentów Dostawcy koniecznych do
wykonania Umowy, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na
dotrzymanie terminu wykonania Umowy.
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LISTA DOKUMENTÓW / OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na Formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

OCENA OFERTY
Zamawiający oceniać będzie oferty na podstawie poniższych kryteriów:
 Cena,
 Rok budowy maszyny,
 Termin realizacji zamówienia,
 Gwarancja,
 Serwis,
 Termin płatności.
Łączna punktacja oferty będzie stanowić sumę punktów przyznanych ofercie dla danej części
w powyższych kryteriach. Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta z
najwyższą ilością punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w zapytaniu ofertowym. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans
ceny i innych kryteriów oceny ofert. W takim przypadku, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę od Oferenta oferującego w tej cenie dodatkowe
wyposażenie polepszające warunki pracy.
Punktacja będzie liczona dla każdej części osobno.
1. Cena – 60% (maks. 60 punktów)
Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” = (cena oferty netto najniższej / cena
oferty netto badanej) x 60 pkt.
Wartość punktowa w zakresie kryterium cena przyznana zostanie na podstawie
informacji podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym.
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2. Rok budowy maszyny - 15% (maks. 15 punktów)
Liczba punktów w kryterium „rok budowy maszyny” będzie liczona:
Rok budowy 2018 – 1 punkt
Rok budowy 2019 – 10 punkty
Rok budowy 2020 – 15 punkty
3. Termin realizacji zamówienia – 10% (maks. 10 punktów)
Liczba punktów w kryterium „termin realizacji zamówienia” = (najkrótszy
zaoferowany czas wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia w ofercie
badanej) x 10 pkt.
Zadeklarowany termin wykonania liczony będzie w dniach od zawarcia przez
Zamawiającego oraz Dostawcę umowy sprzedaży – zadeklarowany przez Oferenta
termin nie może przekroczyć terminu określonego w harmonogramie realizacji
zamówienia.
Wartość punktowa w zakresie kryterium termin realizacji zamówienia przyznana
zostanie na podstawie informacji podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym.
4. Gwarancja – 5% (maks. 5 punktów)
Liczba punktów kryterium „gwarancja” = (okres gwarancji (w miesiącach) w ofercie
ocenianej / okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji) x 5 pkt.
Maksymalny możliwy okres gwarancji zaproponowany w ofercie i punktowany przez
Zamawiającego nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. W przypadku, gdy Oferent
zaproponuje dłuższy okres gwarancji, punkty dla kryterium będą obliczane, jak dla
okresu 60 miesięcy. W przypadku, gdy Oferent zaproponuje krótszy okres gwarancji
niż wymagany oferta Oferenta zostanie odrzucona. Minimalny wymagany okres
gwarancji wynosi 12 miesięcy.
Wartość punktowa w zakresie kryterium gwarancja przyznana zostanie na podstawie
informacji podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym.
5. Serwis - 5% (maks. 5 punktów)
Liczba punktów uzyskanych w kryterium „serwis” = (liczba roboczogodzin
potrzebnych na reakcję z najkorzystniejszej oferty (najkrótszy czas na reakcję) / liczba
roboczogodzin oferty badanej) x 5 pkt.
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W kryterium „serwis” punkty przyznawane są za liczbę godzin w czasie pracy w
tygodniu roboczym (maksymalnie 24 godziny w dni robocze) potrzebnych na reakcję
serwisu od momentu zgłoszenia awarii. Reakcja rozumiana będzie jako kontakt
zwrotny ze strony serwisu Oferenta, polegający na rozwiązaniu problemu
technicznego lub też wskazania innej ścieżki postępowania.
Wartość punktowa w zakresie kryterium serwis przyznana zostanie na podstawie
informacji podanych przez Oferenta w Formularzu ofertowym.
6. Termin płatności - 5% (maks. 5 punktów)
Liczba punktów w kryterium „termin płatności” = (termin płatności w ofercie badanej
/ najdłuższy zaoferowany termin płatności) x 5 pkt.
Zadeklarowany termin płatności liczony będzie w dniach od wystawienia przez
Dostawcę Zamawiającemu faktury sprzedażowej.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie żądać
od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert i okazania oryginałów
dokumentów.
KURS DO PRZELICZENIA OFERT ZŁOŻONYCH W WALUCIE OBCEJ:
Zgodny z kursem średnim wskazanym tabeli nr 228/A/NBP/2020 z dnia 2020-11-23
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