ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

CSM Bogdan Wolak
8791047716
ul. Gdańska 123/2, 85-022 Bydgoszcz
1/FWI-C19/2020/62

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego środka trwałego –
tokarka cnc sterowana numerycznie, o następujących parametrach:
 sterowanie numerycznie SINUMERIC 808D;
 pole pracy min. 300x450;
 średnica toczenia nad łożem: 320 mm;
 średnica toczenia nad suportem: 160mm;
 rozstaw kłów: 500mm;
 typ wrzeciona: MT5;
 magazyn narzędzi: 6;
 rozmiar narzędzi: 16x16 mm;
 końcówka konika: MT3;
 przesuw konika: 100mm;
 moc silnika: 2,2kW.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny ich spełniania, przy czym stawianie warunków udziału nie
jest obowiązkowe
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty
spełniające następujące warunki:
2.1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
spełnienie warunków zamówienia.
2.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji zamówień na
przedmiot zamówienia.
2.3. Udzielą minimum rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia
określony w niniejszym zapytaniu.
2.4. Przeprowadzą podstawowe szkolenie z zakresu użytkowania
przedmiotu zamówienia podczas jego odbioru.
2.5. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
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tj. nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie z załączonym
formularzem lub też złożyli ofertę po wyznaczonym terminie, podlegają
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Kryteria oceny oferty
Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
KRYTERIUM CENA BRUTTO: Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty,
jakie ma ponieść Zamawiający w związku z zakupem przedmiotu
zamówienia. Cenę oferty należy podać w walucie PLN. Ceny w PLN należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocenie podlega cena
brutto.

KRYTERIUM CZAS REALIZACJI: W ramach tego kryterium Zamawiający
dokona oceny oferty pod kątem czasu realizacji zamówienia liczonego w dniach.
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Wybór oferty zostanie
postępowaniu kryteria:

dokonany

w

oparciu

o

przyjęte

w

niniejszym

CENA BRUTTO -70%
CZAS REALIZACJI – 30%.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium
oceny oferty
KRYTERIUM CENA BRUTTO(C):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na
podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów z kryterium cena brutto,
wyliczonych w oparciu o wzór:
C=(cena brutto ceny najniższej/cena brutto rozpatrywanej oferty) x 70=ilość
punktów.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach przedmiotowego kryterium: 70
pkt.
Uwaga! Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być
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podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT lub
innych podatków - jeżeli występują. Cena podana w ofercie musi obejmować
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany
przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega
zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
KRYTERIUM CZAS REALIZACJI (T):
W przypadku przedmiotowego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert
biorąc pod uwagę czas dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia, z
uwzględnieniem następującego podziału punktowego:
 30 pkt. - 1-7 dni;
 20 pkt. - 8-14 dni;
 10 pkt. - 15-21 dni;
 0 pkt. - 22-30 dni.
OCENA KOŃCOWA (K):
Wyliczenie końcowe stanowi sumę punktów uzyskanych za spełnienie kryterium
ceny i kryterium czasu realizacji, zgodnie z następującym wzorem.
K = C + T = ilość punktów
Maksymalna liczba punktów do uzyskania = 100 pkt.
6. Termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie
www.tarr.org.pl.
7. Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście lub za pośrednictwem kuriera/posłańca/operatora pocztowego w
zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Oferta na zapytanie ofertowe pn. „Zakup
tokarki cnc sterowanej numerycznie- 1/FWI-C19/2020/62„
- drogą mailową w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów (pdf) na
adres: biuro@centrumsprzedazymaszyn.pl
w terminie do 7 dni od momenty zamieszczenia na stronie: www.tarr.org.pl
Miejsce składania ofert:
CSM Bogdan Wolak
ul. Gdańska 123/2
85-022 Bydgoszcz
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Oferty niekompletne, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną
wykluczone.
Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego
lub wpływu na wskazany wyżej adres e-mail.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca.
8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego
w terminie nieprzekraczającym 30 dni od momentu przekazania Wykonawcy
informacji o wygranym postępowaniu.
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Osoba do kontaktu: Bogdan Wolak
Tel.: 786820670
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
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego
postępowania bez podania uzasadnienia.
10.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej
umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Terminu
wykonania, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, zakresu
odpowiedzialności a także nieistotnych zmian umowy jeżeli taka potrzeba
wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej, a także ze
strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie
zamieniającym postanowienia umowy.
10.3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności
usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest
rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie
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postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
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 składania ofert wariantowych.
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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego
„Zakup tokarki cnc sterowanej numerycznie
- 1/FWI-C19/2020/62„

FORMULARZ OFERTY

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS)

z siedzibą w/zamieszkałego w*
......................................................................................................…………………….
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

.................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe „Zakup tokarki cnc sterowanej numerycznie
- 1/FWI-C19/2020/62„ składam ofertę w postępowaniu na usługę, prowadzonym w
trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KRYTERIA

PREZENTOWANA OFERTA

Cena brutto (C)
Czas dostawy przedmiotu
zamówienia (T)
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Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia w szczególności: dostawę pojazdu do siedziby zamawiającego,
należne podatki, których naliczenie i pobranie wynika z obowiązujących
przepisów.

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i uznaje się
związany określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie
wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję w całości warunki w nim
zawarte.
2. Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym
w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że posiadam wiedze, zaplecze technologiczne
uprawnienia wystarczające do zrealizowania zamówienia.

oraz

4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu
wskazane w pkt. 2 Zapytania Ofertowego.
5. Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub 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 przeprowadzeniem procedury wybory 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, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

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.
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6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego
wykonania zamówienia.
7. Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego
upływu terminu składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że w przypadku wyboru na Wykonawcę w postępowaniu,
zobowiązujemy się do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta wraz z załącznikami zawiera .................... stron.

................................…………….

…….…………………………………..

miejscowość, data

czytelny podpis osoby upoważnionej
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