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Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest automat do montażu SMD z systemem wizyjnym, kompletem
podajników i dysz wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkolenie z obsługi urządzenia.
Minimalna specyfikacja techniczna:
Centrowanie wizyjne elementów,
Cztery głowice,
Możliwość układania elementów od 0201 do TQFP240,
Minimalne wymiary płytki PCB – 300 mm x 800 mm,
Dokładność pozycjonowania komponentów: liniowa +/- 0,02mm; kątowa +/- 0,1 stopnia (wg IPC
9850),
Możliwość zdefiniowania minimum 3 podajników tackowych (tray feeders),
Możliwość montażu co najmniej 40 podajników taśmowych,
Cztery wbudowane pompy próżniowe – bez potrzeby podłączania sprężonego powietrza,
Podajnik wibracyjny (vibration feeders) co najmniej 5 torów ,
Minimalna wysokość montowanych elementów – 4,5 mm,
Wbudowany komputer z oprogramowaniem sterującym,
Szybkość montażu (wydajność): minimum 3500 cph (wg IPC 9850),
Zasilanie 230Vac / 50Hz,
Maksymalny rozmiar: 100x100x100cm,
Waga maszyny – max. 80 kg.
Okres gwarancji: minimum 1 rok
Minimalne wyposażenie automatu:
Podajnik taśmowy 8mm – szt.25
Podajnik taśmowy 12mm – szt.4
Podajnik taśmowy 16mm – szt.2
Dysze do podnoszenia elementów: szt. 4 (możliwość układania elementów od 0402 do 1812, oraz
diody minimelf, melf a także obudowy sot223 itp.)
Podajnik wibracyjny (vibration feeders) co najmniej 5 torów
Elementy do pozycjonowania PCB

W ramach zamówienia automat zostanie dostarczony pod wskazany adres na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, gdzie zostanie uruchomiony oraz przeprowadzone zostanie szkolenie z
obsługi w wymiarze minimum 16 godzin.
Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Zleceniodawca nie przewiduje zakupu
sprzętu używanego, ani powystawowego
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze
techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę
zawarcia z Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu
istnienia konfliktu interesów.
2 .Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem 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.
3. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie oświadczenia Oferenta.
4. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
lub też złożyli ofertę po terminie.
5. Wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Oferta jest podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie
takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania,
że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni
termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów
w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty
należy dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.
8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
9. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
10. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
11. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
niniejszego postępowania.
3. Kryteria oceny oferty
Jedynym kryterium oceny jest cena netto. Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co
oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.
Cena netto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za

niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Cena netto–100%

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
(C min/C bof) x 100 = ilość punktów

C min – najniższa zaoferowana cena netto
--------------------------------------------------------- x 100
C bof – cena netto oferty badanej

Maksymalna ilość punktów:100Cena oferty z największa liczba punktów zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: eda@eda-projekt.pl

8. Termin realizacji umowy
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, jednak nie
później niż 30 czerwca 2021 r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Leszek Wydźgowski
eda@eda-projekt.pl
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia; Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy
podpisanej z Wykonawcą, m.in. w zakresie terminu dostawy i terminu płatności za
porozumieniem stron.

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Załącznik 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
....................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:
1.Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3.Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego
wykonania zamówienia.
4.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania zamówienia.

......................................................
Miejscowość i data

...............................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do składania ofert w imieniu Oferenta)

Załącznik 3. Oświadczenie o braku powiązań
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz
...........................................................................................................................
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:
1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy
czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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 z linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

......................................................
Miejscowość i data

...............................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do składania ofert w imieniu Oferenta)

