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Węgorzewo, dnia 09.07.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 9/21POIR/CBR 

 

 

Zamawiający NORTHMAN Krzysztof Stępniak z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Węgorzewie zaprasza 

do złożenia oferty cenowej na dostawę  systemu do nakładania past formierskich realizowanej w 

ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.02.02.00-00-0102/17-00 

dla projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof Stępniak 

jako sposób na podniesienie innowacyjności  i konkurencyjności przedsiębiorstwa”. 

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie  

z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020  (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017) z 19 lipca 2017 r. oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny. 

 

I. Zamawiający: 

NORTHMAN Krzysztof Stępniak 

ul. Przemysłowa 10 

11-600 Węgorzewo 

+ 48 87 427 03 00 

e-mail: biuro@northman.pl 

http://northman.pl 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do past formierskich na potrzeby wyposażenia nowo 

powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy stoczni jachtowej NORTHMAN. Przedmiot 

zamówienia dotyczy zakupu, dostarczenia, rozładunku, instalacji, uruchomienia oraz sprawdzenia 

poprawności funkcjonowania w miejscu docelowym wskazanym przez Zamawiającego fabrycznie 

nowego urządzenia do podawania kleju każdego czystego, wypełnionego włóknem szklanym, 

lekkiego pod piankę oraz pasty modelarskiej jako wyposażenia prototypowni i modelarni w budynku 

mailto:biuro@northman.pl
http://northman.pl/
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Centrum Badawczo-Rozwojowego przy siedzibie Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja 

przedmiotu zamówienia oraz warunków  dostawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

2. Urządzenie powinno być urządzeniem profesjonalnym, przystosowanym do pracy ciągłej przez 

minimum 5 godzin na 8-godzinnej zmianie oraz o parametrach technicznych odpowiednich dla 

zastosowania ich w przemyśle stoczniowym. 

3. Do urządzenia powinny być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim. 

4. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunków technicznych proponowanego urządzenia na 

druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

7.  Wspólny słownik zamówień: CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

8. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.02.02.00-00-0102/17-00 

dla projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie NORTHMAN Krzysztof 

Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa”  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

III. Termin wykonania zamówienia:  

Do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, rozumiany jako data podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego dostarczonego, uruchomionego i sprawdzonego przedmiotu umowy. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków  

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępianiu. 

Zamawiający wykluczy Wykonawców powiązanych z nim osobowo i kapitałowo  w rozumieniu pkt. 3 

rozdział 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.  

V. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zarówno samodzielnie jak i jako członek konsorcjum. 

2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty i przystąpieniem do udziału w postępowaniu 

ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego. 
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4. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, opatrzona 

pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, 

numer NIP oraz być podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.  

5. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN (złotych polskich) z dokładnością do 2 

miejsc po przecinku.  

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 3 

do zapytania ofertowego, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych stanowiące załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego, 

3) opis techniczny proponowanego urządzenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do 

zapytania ofertowego, 

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika 

upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wszystkich powyższych danych ze stanem 

faktycznym, a Wykonawca, składając ofertę, wyraża zgodę na takie sprawdzenie. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

VI. Przesłanki odrzucenia oferty 

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1)  jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) została złożona przez podmiot: 

 niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  

 powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w części 

IV ust. 1 zapytania ofertowego,  

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

2.  Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub 

kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 1 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała 

udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy danego 

zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji. 
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VII. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera 

w siedzibie firmy NORTHMAN Krzysztof Stępniak pod adresem ul. Przemysłowa 10, 11-600 Węgorzewo 

w formie pisemnej do dnia 17 lipca 2018 r. do godziny 9:00.  

Osoba do kontaktu: Anna Polonis, tel. kontaktowy  (87) 427 03 00. 

VIII. Ocena ofert 

1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, w tym w szczególności zgodności parametrów 

technicznych opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego określających minimalny zakres 

techniczny poszczególnych elementów przedmiotu zapytania. Zgodność ta będzie badana na 

podstawie dołączonego do oferty opisu technicznego proponowanych urządzeń, stanowiącego 

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Oferta niespełniająca minimalnych warunków technicznych 

podlega odrzuceniu.  

2. Po weryfikacji formalnej Zamawiający przystąpi do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie 

poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert. 

3. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:  

1) całościowa cena brutto [waga 90 %], punktacja od 0 do 90 pkt., w cenie należy uwzględnić 

wszystkie koszty wykonania zlecenia; 

metodologia obliczania pkt. ceny: (cena najniższa /cena oferowana) x 90 pkt. 

2) okres gwarancji na urządzenia– 10 pkt. 

Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 12 miesięcy, 

licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego, uruchomionego i 

sprawdzonego przedmiotu umowy. 

 12 miesięcy – 0 punktów, 

 24 miesiące – 5 punktów,  

 36 miesięcy i więcej – 10 punktów. 

Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji w miesiącach. 

4. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta 

o najwyższej liczbie punktów.  

5. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybiera spośród tych ofert tę z najniższą ceną. Jeśli 

zostały złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający wzywa Wykonawców, których te oferty 

dotyczą, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. 
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IX. Przesłanki do zmiany lub rozwiązania umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą, 

2) zaistnienia sytuacji niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających sfinansowanie przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku:  

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn 

niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę, 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu 

umowy, 

3) zaistnienia okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane 

warunki pogodowe oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, 

4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 

5) aktualizacji danych Wykonawcy lub Zamawiającego poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu 

siedziby czy zmianę formy prawnej.  

X. Dodatkowe informacje 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania 

ofert, 

2) ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny,  

3) negocjacji warunków zamówienia (po wyborze Wykonawcy). 

2. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się 

do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny.  

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,  

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony 

przez Zamawiającego. 

XI. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach: 
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1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu 

zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia, 

2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia 

posługiwał się nieprawdziwymi danymi, 

3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.  

2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach: 

1) gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta, 

2) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania oraz nie 

jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z 

udziałem w postępowaniu ofertowym. 

XII. Załączniki 

1. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz warunków dostawy 

2. Formularz oferty 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych 

5. Opis techniczny proponowanego urządzenia 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKÓW DOSTAWY 

SYSTEM DO NAKŁADANIA PAST FORMIERSKICH – 1 SZT. 

1. Podstawowe funkcje 

 podawanie wstępne materiału o dużej lepkości, 

 nakładanie mas modelarskich 

 podawanie kleju: każdego czystego, wypełnionego włóknem 
szklanym, lekkiego pod piankę oraz pasy modelarskiej 

 urządzenie przeznaczone do poliestrów 

2. 
Wydajność przy 
klejeniu: 

przynajmniej 8 l/min 

3. 
Wydajność przy paście 
modelarskiej: 

przynajmniej 7 l/min 

4. 
Zapotrzebowanie na 
powietrze: 

max. do 900 l/min, ciśnienie max. 8 bar 

5. Współczynnik pompy: co najmniej 30:1 

6. Utwardzacz: do 3,00% objętościowo 

7. 
Pojemność zbiornika 
acetonu: 

nie mniej niż 10 litrów 

 
 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa do Zamawiającego, rozładunek, instalacja, uruchomienie i sprawdzenie poprawności 

funkcjonowania urządzenia na koszt Wykonawcy. 

2. Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru urządzenia przedmiotu zamówienia. Okres i 

warunki serwisu: 

 Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania i obsługi urządzeń zgodnie z DTR, w przeciwnym 

wypadku usterki/nieprawidłowości pracy urządzeń będą usuwane na jego koszt. 

 Wszelkie usterki/nieprawidłowości pracy urządzeń wynikłe w czasie eksploatacji zgodniej z DTR 

w okresie gwarancji usuwane będą na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części 

zamienne zalecane przez producenta. 

 Podjęcie reakcji serwisowej w ciągu max 48 godzin od zgłoszenia. 

3. Wykonawca musi korzystać z autoryzowanych serwisów producenta z dostępem do oryginalnych 

części zamiennych. Wymagany jest serwis w języku polskim. 

4. Dokumentacja w języku polskim obejmująca: 
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 instrukcję obsługi urządzenia i/lub dokumentację techniczno-ruchową urządzenia (DTR), 

 potwierdzenie zgodność urządzenia z normami CE. 

5. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe i nie może być używane w 

jakikolwiek sposób. 

6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po dostarczeniu, uruchomieniu i sprawdzeniu poprawności 

funkcjonowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz podpisaniu przez niego protokołu 

zdawczo-odbiorczego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

 

......................................... 

pełna nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................. 

nr telefonu 

.............................................. 

nr fax. 

…………………………… 

adres e-mail 

 

OFERTA 
 

Ja, niżej podpisany/-a …........................................................... działając 

w imieniu1..................................................i na rzecz2 ........................................................... z siedzibą 

............................................ zarejestrowaną w ........................................................ NIP 

..................................... REGON .......................................... numer rachunku bankowego 

.................................................................................................... w banku: .............................................. 

w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę systemu do nakładania past formierskich 

realizowanego w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.02.02.00-00-

0102/17-00 dla projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie NORTHMAN 

Krzysztof Stępniak jako sposób na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” 

składam niniejszą ofertę.  

Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie  

z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 – 2020  (MR/H 2014-2020/23 (3) 07/2017) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. kodeks cywilny. 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę 

…………………..………… brutto (………………………… netto). 

Podana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji. Podana cena zawiera wszystkie koszty 

prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 

  

                                                 
1 Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 
2 Podać pełną nazwę firmy. 
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Oferuję realizację zamówienia w terminie do 16 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Udzielam ………… miesięcy  gwarancji  na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Termin płatności za realizację zamówienia wynosi do …… dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych  

w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część są: 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych 

3. Opis techniczny proponowanych urządzeń 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na ...... kolejno ponumerowanych stronach.     

 

 

 

 

............................, dnia .................                                  ........................................................................ 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego 

imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegające w szczególności: 

 nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 nie pozostaję 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. 

 

 

 

 

 

 

............................, dnia .................                                  ........................................................................ 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela  
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ZAŁĄCZNIK NR 4  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

 

……………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(pieczątka) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

 

Oświadczam/-y, że oferowane przez nas urządzenia spełniają minimalne warunki techniczne określone 

w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 9/21POIR/CBR. 

 

 

 

 

 

 

............................, dnia .................                                  ........................................................................ 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela  
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ZAŁĄCZNIK NR 5  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

 

……………………………… 

Nazwa i adres Wykonawcy  

(pieczątka) 

 

OPIS TECHNICZNY PROPONOWANYCH URZĄDZEŃ 
WRAZ Z OKREŚLENIEM ICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK 

NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 9/21POIR/CBR 

SYSTEM DO NAKŁADANIA PAST FORMIERSKICH – 1 SZT. 

[producent / model] 

1. Podstawowe funkcje 

 podawanie wstępne materiału o dużej lepkości   TAK/NIE 

 nakładanie mas modelarskich   TAK/NIE 

 podawanie kleju: każdego czystego   TAK/NIE, wypełnionego 
włóknem szklanym   TAK/NIE, lekkiego pod piankę   TAK/NIE 
oraz pasy modelarskiej   TAK/NIE 

 urządzenie przeznaczone do poliestrów   TAK/NIE 

2. 
Wydajność przy 
klejeniu: 

… l/min 

3. 
Wydajność przy paście 
modelarskiej: 

… l/min 

4. 
Zapotrzebowanie na 
powietrze: 

… l/min, ciśnienie … bar 

5. Współczynnik pompy: … 

6. Utwardzacz: do …% objętościowo 

7. 
Pojemność zbiornika 
acetonu: 

…  litrów 

 

 

 

............................, dnia .................                                  ........................................................................ 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela  
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