SMściszewice, dnia 14.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem
konkursu ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje
technologiczne.”
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I ZAMAWIAJĄCY
Kapeo Polska Sp. z o.o.
Ul. Strażacka 3
83-321 Mściszewice
NIP 5891976939
Tel.: +48 58 685 41 81
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia nowej wycinarki laserowej światłowodowej wraz z
osprzętem (1 kpl.) o wartości netto nieprzekraczającej 2 600 000,00 zł. oraz o parametrach
równych, równoważnych bądź korzystniejszych ze wskazanych poniżej:
I WYCINARKA LASEROWA ŚWIATŁOWODOWA















cięcie blachy ocynkowaną o grubości 2,5mm
prędkość cięcia 15000 – 20000mm na minutę,
moc lasera 6000 W lub więcej
napędy maszyny muszą być na silnikach liniowych we wszystkich osiach
X,Y,Z
szerokość wiązki laserowej nie może przekraczać 0,075 mm
dokładność cięcia od 0,05 mm do 0,1mm
powtarzalność cięcia musi być na poziomie 0,03mm
maszyna wyposażona w odciągi trujących pyłów i oparów tworzących się
podczas cięcia
maszyna zabudowana i szczelna
maszyna wyposażona w filtry UV
maszyna musi posiadać co najmniej 2 lata gwarancji oraz gwarancje serwisu w
czasie trwania gwarancji oraz po jej zakończeniu
maksymalny wymiar obrabianych elementów 3000x1500
oprogramowanie do optymalizacji produkcji typu ERP
oprogramowanie CAD/CAM/NEST

II SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
 Wydajność [m3/h] 96
 Wydajność [l/min] 1600
 Pojemność zbiornika [litry] 500
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Ciśnienie max [bar] 8
Moc silnika [kW] 11
Napięcie. zasil. [V] 400
Osuszacz powietrza
Hałas [dB] 70
Zbiornik ocynkowany wewnątrz i zewnątrz

III ŻURAW
















Kąt obrotu SB ~ 270 °
Udźwig P 800 kg
Długość ramienia A 3500 mm
Wysokość do belki UK 2500 mm
Wysokość całkowita B 3290 mm
Masa własna 418 kg .
Napięcie robocze 400V Częstotliwość 50 Hz
Zawiesie podciśnieniowe:
pompa podciśnieniowa o wydatku 8 m3/h, AC3 400V, 0,36 kW o grupie
natężenia pracy – 100%
włącznik główny urządzenia z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym pompy
elektroniczny układ bezpieczeństwa z alarmowym sygnałem akustycznym w
przypadku spadku
podciśnienia w układzie poniżej wartości -600 mbar lub zaniku zasilania
zawór zwrotny zabezpieczający przez spadkiem podciśnienia w układzie w
przypadku awarii zasilania
moduł bazowy wyposażony w filtr podciśnieniowy
udźwig 750kg

IV STANOWISKA TECHNOLOGÓW - Komputer stacjonarny - 1 szt. o parametrach
zgodnych, równoważnych lub wyższych z wymaganiami określonymi poniżej:










Core i5 4590,
8 GB RAM, SSD 512GB,
Intel HD 4600,
nVidia GeForce GT 720,
DVD,
System operacyjny Windows 8.1 Pro lub równoważny
Gwarancja 3 lata Next Business Day.
Monitor 23'' Full HD TN,
mysz przewodowa 1 szt i klawiatura 1 szt.
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V INSTALACJA GAZOWA






Wykonanie instalacji do zaopatrywania wycinarki laserowej w gazy: tlen i azot.
Materiał: rurki miedziane fi 26
96 metrów instalacji tj. 45 metrów na każdy z dwóch zbiorników (tlen i azot)
filtry gazowe po jednym na tlen i azot
drugi stopień redukcji (reduktory na każdy gaz przy maszynie)

VI FUNDAMENTY




Wykonanie fundamentu pod żuraw obrotowy zgodnie z projektem dostawcy
Wykonanie fundamentów pod zbiorniki: tlenowy i azotowy zgodnie z projektem
dostawcy
Wykonanie fundamentu pod wycinarkę laserową zgodnie z projektem dostawcy

Nie dopuszcza się składania zamówień częściowych oraz wariantowych.
Przedmiot zamówienia określają kody CPV – 38636110-6 lasery przemysłowe, 42123000-7
Sprężarki, 42414100-2 Dźwigi, 30213300-8 Komputer biurkowy, 30231300-0 Monitory
ekranowe, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30237460-1
Klawiatury komputerowe, 30237410-6 Myszka komputerowa, 45333000-0 Roboty
instalacyjne gazowe, 42514320-1 Filtry gazu,
Termin realizacji zostanie ustalony w momencie podpisywania umowy z dostawcą.
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji ustalono na pierwszą połowę 2016r.
III TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZNIA OFERTĄ ORAZ PODPISANIA
UMOWY
1. Termin składania ofert – 25.04.2016r. godz. 15:00
2. Termin związania ofertą - minimum 4 miesiące
3. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy w II kwartale 2016r
Terminy dostawy mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych poniżej (poniższy zapis
znajdzie się w umowie na dostawę przedmiotu zamówienia):
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w
następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
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b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają
prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww.
przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w
związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego
oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy)
z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i
parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między
zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze
licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z
regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności
terminu realizacji wykonania umowy.

IV POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin
składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których
zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 10-ciu dni roboczych od terminu zakończenia
zbierania ofert. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilnoprawnego.
V. WARUNKI SZCZEGÓLNE
1.
2.
3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przez podmioty powiązane
z Kapeo Polska Sp. z o.o. osobowo bądź kapitałowo.

VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie
powiadomiony indywidualnie.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 4 miesiące od dnia jej złożenia.
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
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Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie
niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Tomasz Pucelik e-mail: tomasz.pucelik@kapeolaser.pl
tel. 695 952 392
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej.

KRYTERIUM

WAGA

Cena

80

Gwarancja (liczba miesięcy)

10

Czas realizacji zamówienia (podany w miesiącach)
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Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C N x waga
PC=
CR

Pc – otrzymane punkty
C N – cena netto oferty najkorzystniejszej
C R – cena netto oferty rozpatrywanej

Punktacja za gwarancję będzie obliczana na podstawie wzoru:
GR
P G = __________
G N x waga

P – otrzymane punkty
G N – gwarancja oferty najkorzystniejszej
G R – gwarancja oferty rozpatrywanej

Punktacja za czas realizacji zamówienia (w miesiącach), będzie obliczana w sposób następujący:
Cz N x waga
P Cz =
Cz R

P – otrzymane punkty
Cz N – czas realizacji w najkorzystniejszej ofercie
Cz R – czas realizacji w rozpatrywanej ofercie

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt.
Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- Cenę netto i brutto (VAT 23%). W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych,
zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.
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- Gwarancję podaną w miesiącach
- Czas realizacji zamówienia podany w miesiącach
- Datę przygotowania oraz termin ważności oferty (minimum 4 miesiące)
- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr A do oferty).
- Oświadczenie oferenta o możliwościach finansowych do zrealizowania zamówienia bądź
przedstawienie dokumentów finansowych to potwierdzających (Załącznik nr B do oferty).
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym
dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty.
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem
„Postępowanie konkursowe”, w terminie do dnia 25.04.2016r., do godziny 15.00 w siedzibie
Zamawiającego - osobiście lub pocztą na adres: Kapeo Polska Sp. z o.o. ul. Strażacka 3,
83-321 Mściszewice. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 25.04.2016r. o godzinie 16:00
w siedzibie zamawiającego.
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w
wymaganym terminie ofertę.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
XI. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w
zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie
spełniające któregokolwiek z wymagań (parametrów lub kryteriów formalnych) zostaną
odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w
niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.

XII ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami

………………………………….
Miejscowość i data

………………………………...
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka

7

Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.03.2016r.
…………………………
Nazwa oferenta
…………………………
Adres oferenta

Kapeo Polska Sp. z o.o.
Ul. Strażacka 3
83-321 Mściszewice

…………………………….
Dane teleadresowe

Oferta dotyczy wycinarki laserowej wraz z oprzyrządowaniem (1 kpl.) o parametrach
wskazanych poniżej:
I WYCINARKA LASEROWA ŚWIATŁOWODOWA












cięcie blachy ocynkowaną o grubości - ….
prędkość cięcia -…
moc lasera -…
napędy maszyny na silnikach liniowych we wszystkich osiach (magnesy):
TAK/NIE*
szerokość wiązki laserowej -….
dokładność cięcia -….
powtarzalność cięcia -……
maszyna jest wyposażona w odciągi trujących pyłów i oparów tworzących się
podczas cięcia TAK/NIE*
maszyna jest zabudowana i szczelna TAK/NIE*
maszyna jest wyposażona w filtry UV TAK/NIE*
maksymalny wymiar obrabianych elementów -………

II SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
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Wydajność [m3/h] …….
Wydajność [l/min] ……..
Pojemność zbiornika [litry] …………..
Ciśnienie max [bar] ………
Moc silnika [kW] ………
Napięcie. zasil. [V] ………….
Osuszacz powietrza TAK/NIE*
Hałas [dB] …………….
Zbiornik ocynkowany wewnątrz i zewnątrz TAK/NIE*

III ŻURAW












Kąt obrotu SB ………….
Udźwig ……….
Długość ramienia …………..
Wysokość do belki …………….
Wysokość całkowita ………….
Masa własna …………
Napięcie robocze ……….
Częstotliwość ………..
Zawiesie podciśnieniowe:
pompa podciśnieniowa o wydatku …………, o grupie natężenia pracy ……
włącznik główny urządzenia z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym pompy
TAK/NIE*
 elektroniczny układ bezpieczeństwa z alarmowym sygnałem akustycznym w
przypadku spadku podciśnienia w układzie poniżej wartości ………. lub zaniku
zasilania TAK/NIE*
 zawór zwrotny zabezpieczający przez spadkiem podciśnienia w układzie w
przypadku awarii zasilania TAK/NIE*
 moduł bazowy wyposażony w filtr podciśnieniowy TAK/NIE*
 udźwig……………..
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IV STANOWISKA TECHNOLOGÓW

Komputer stacjonarny o parametrach zgodnych, równoważnych lub wyższych z
wymaganiami określonymi poniżej:










Core i5 4590,
8 GB RAM, SSD 512GB,
Intel HD 4600,
nVidia GeForce GT 720,
DVD,
System operacyjny Windows 8.1 Pro lub równoważny
Gwarancja 3 lata Next Business Day(Door to Door).
Monitor 23'' Full HD TN,
mysz przewodowa i klawiatura.

V INSTALACJA GAZOWA




Materiał: …………
Filtry do gazów - TAK/NIE*
Pierwszy i drugi stopień redukcji TAK/NIE*

VI FUNDAMENTY




Wykonanie fundamentu pod żuraw obrotowy zgodnie z projektem
Wykonanie fundamentów pod zbiorniki: tlenowy i azotowy zgodnie z projektem
Wykonanie fundamentu pod wycinarkę laserową

ŁĄCZNA oferowana cena przedmiotu zamówienia:
- netto – …………….. PLN
- brutto - …………….. PLN

Gwarancja dla całości zamówienia: …………………
Czas realizacji całości zamówienia ……………..
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Ponadto oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
- zapoznałem/am się z warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty
do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
- pomiędzy moją firmą, a Kapeo Polska Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz
osobowe.
Ważność oferty: ……... miesięcy
………………………………….
Miejscowość i data

………………………………...
Imię, nazwisko, podpis, pieczątka

*niepotrzebne skreśli
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Załącznik A Formularza ofertowego
……………….…,dnia………………….
OŚWIADCZENIE
………………………………..(nazwa wykonawcy)
………………………………..(adres wykonawcy, NIP)
………………………………..(dane kontaktowe)

Oświadczam,
że
pomiędzy
Kapeo
Polska
Sp.
z
o.o.(zamawiający),
a
…………………………………………. (nazwa wykonawcy), nie zachodzą powiązania
kapitałowe oraz osobowe.
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:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

….….………………

……………………………………

Miejscowość i data

Imię, nazwisko, podpis, pieczątka
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Załącznik B Formularza ofertowego
……………….…,dnia………………….

OŚWIADCZENIE
………………………………..(nazwa wykonawcy)
………………………………..(adres wykonawcy, NIP)
………………………………..(dane kontaktowe)

Oświadczam, że ………………………. (nazwa wykonawcy) posiada możliwości finansowe
do zrealizowania niniejszego zamówienia.

….….………………

……………………………………

Miejscowość i data

Imię, nazwisko, podpis, pieczątka
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