Węgorzewo, dnia 18.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 2/21POIR/CBR

Zamawiający – NORTHMAN Krzysztof Stępniak z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Węgorzewie
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 5-osiowego plotera CNC do frezowania modeli i
prototypów 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 5-osiowej maszyny frezującej CNC na potrzeby wyposażenia
nowopowstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy stoczni jachtowej NORTHMAN. Przedmiot
zamówienia dotyczy zakupu, dostarczenia, rozładunku i montażu urządzenia w miejscu docelowym
wskazanym przez Zamawiającego, instalacji, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności
funkcjonowania fabrycznie nowej 5-osiowej maszyny CNC do frezowania modeli i prototypów
jachtów

do

prototypowni

w

budynku

Centrum

Badawczo-Rozwojowego

przy
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siedzibie

Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja maszyny oraz warunków jej dostawy stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Do maszyny powinny być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim.
3. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunków technicznych proponowanego urządzenia na
druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Wspólny słownik zamówień: CPV 42623000-9 – frezarki
7. 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 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru
końcowego dostarczonej, zainstalowanej i uruchomionej maszyny.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie powiązani kapitałowo i/lub osobowo 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 wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:


uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,



posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



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.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o braku powiązań
osobowych i kapitałowych na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące
warunki:
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Wykażą się doświadczeniem w realizacji co najmniej 3 dostaw pionowego centrum frezarskiego o
skoku osi Z powyżej 1400mm, osi X powyżej 3000mm oraz osi Y powyżej 7000mm wraz z jego
uruchomieniem w ciągu ostatnich 4 lat lub, jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w
tym okresie. Za równoważne centrum frezarskie Zamawiający będzie uważał dostawę urządzenia
o wartości porównywalnej lub wyższej niż zaoferowana przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu, o konstrukcji bramowej lub portalowej, sterowane numerycznie w pięciu osiach,
wyposażone w narzędzia i automatykę umożliwiającą szybkościową obróbkę frezowania,
wiercenia i obcinania dostarczone dla podmiotów z sektora przemysłu jachtowego lub
modelarskiego.. Wykonawca wykaże spełnienie warunku składając wykaz wykonanych dostaw na
druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie i zgodnie z zawartymi umowami.
2) Wykażą

się

zdolnością

finansową

i

ekonomiczną

poprzez

przedłożenie

dokumentu

potwierdzającego posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 1 000 000,00 zł. W przypadku Wykonawcy zagranicznego wartość posiadanego ubezpieczenia
będzie przeliczana wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
Wykonawca wykaże spełnienie warunku składając wraz z ofertą kopię posiadanej polisy
ubezpieczeniowej.
V. Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest także wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 złotych
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
2. Wadium musi być wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego: 42 1050 1025
1000 0090 3025 4297 prowadzone w banku ING Bank Śląski z dopiskiem „Wadium – zapytanie
ofertowe nr 2/21POIR/CBR.”
3. O tym, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego. Wniesienie wadium następuje wówczas, kiedy środki pieniężne znajdą się
na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu przewidzianego na wniesienie
wadium.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 90 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i
kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania
7. Zwrot wadium:
1)

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
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najkorzystniejszej lub unieważnieniu procedury, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
2)

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3)

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

4)

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeśli:
1)

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie dotyczące wyjaśnienia treści oferty lub jej uzupełnienia,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów
wymaganych w zapytaniu potwierdzających pełnomocnictwo lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w zapytaniu ofertowym, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2)

Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

3)

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4)

Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI. 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.
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,
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2)

wykaz należycie wykonanych dostaw stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z
dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie i zgodnie z zawartymi
umowami,

3)

oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych stanowiące załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego,

4)

opis proponowanego urządzenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego,

5)

pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli z załączonych dokumentów nie wynika
upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy,

6)

kopię certyfikatu od producenta, jeśli Wykonawca nie jest producentem,

7)

kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej,

8)

potwierdzenie wpłaty wadium.

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.
VII.
1.

Przesłanki odrzucenia oferty
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)

jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

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)

nie jest zabezpieczona prawidłowo wadium,

4)

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.
VIII. 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 21 marca 2018 r. do godziny 9:00.
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Osoba do kontaktu: Anna Polonis, tel. kontaktowy +48 885 553 555.
IX. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny formalnej złożonych ofert, w tym w szczególności warunków
technicznych opisanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego określających minimalny zakres
techniczny w jakim powinno spełniać przewidziane do zakupu w postępowaniu bramowe lub
portalowe centrum frezarskie CNC do obróbki 5-osiowej. Zgodność ta będzie badana na podstawie
dołączonego do oferty opisu proponowanego urządzenia, stanowiącego załącznik nr 6 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)

kryterium dokładności maszyny – 5 pkt.
W zakresie tego kryterium najkorzystniejsza oferta może otrzymać maksymalnie 5 pkt. W
ramach tego kryterium ocenie będzie podlegać dokładność pozycjonowania maszyny w całym
zakresie osi na podstawie raportu pomiaru dostarczonego przez Wykonawcę. Pomiary
dokładności pozycjonowania muszą być wykonane zgodnie z normą DIN VDI DGQ 3441, ISO 2302 lub równoważną.
Sposób obliczania punktów dla kryterium dokładności maszyny:
Dokładność pozycjonowania
Dla osi liniowych
Dla osi obrotowych
Przedziały
Punkty
Przedziały
Punkty
X, Y, Z ≤ 0,02 mm/m
2,5 pkt.
A, C ≤ 60 arcsec
2,5 pkt.
X, Y, Z > 0,02 mm/m
0 pkt.
A, C > 60 arcsec
0 pkt.

3)

okres gwarancji na – 2 pkt.
Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące,
licząc od daty podpisania protokołu odbioru.


24 miesiące – 0 punktów,



36 miesięcy – 1 punkt,



48 miesięcy – 2 punkty,

Wymagane jest podanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji w miesiącach.
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4)

Wysokość zakresu pracy w osi Z – 3 pkt.


1750mm – 0 punktów,



od 1751 do 1900mm – 1 punkt,



od 1901 do 2050mm – 2 punkty,



od 2051 do 2200mm – 3 punkty,

3. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta
o najwyższej liczbie punktów.
X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie. Z wniesionego zabezpieczenia Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich
swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
gwarancji i rękojmi.
2. Zabezpieczenie musi zostać udzielone na okres nie krótszy niż określony w pkt. 8.
3. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w jednej z następujących form: w pieniądzu, poręczeniu
bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, wekslu z poręczeniem wekslowym
banku, ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowieniu zastawu rejestrowego na zasadach określonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek Zamawiającego:
42 1050 1025 1000 0090 3025 4297.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może złożyć Zamawiającemu
oświadczenie o zaliczeniu kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w depozycie Zamawiającego
w dniu podpisania umowy.
7. Poręczenie lub/i gwarancja musi zawierać klauzule o nieodwoływalności oraz zapewniać
bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do
wysokości wartości zabezpieczenia
8. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w całości w ciągu 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.
9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
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umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Wypłata, o której mowa w pkt. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia
1. Strony ustalają rodzaj wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek / płatności częściowych na
realizację przedmiotu umowy.
3. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony jeśli Wykonawca
dostarczy protokół potwierdzający zgodność parametrów dostarczonej i uruchomionej maszyny ze
złożoną i wybraną przez Zamawiającego ofertą.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny umownej brutto ustalonej w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania pracy określonej § 1
niniejszej Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto ustalonej
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania pracy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
6. Zamawiający naliczy kary umowne:
1)

w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% ceny umownej brutto za każdy dzień
opóźnienia.
2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi za wady i usterki Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3 % ceny
umownej brutto za każdy dzień opóźnienia.
7. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kar umownych
na zasadach ogólnych.
8. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.
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XII. Przesłanki do aneksowania umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1)

konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania,

2)

zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia,

3)

zmiany terminu na skutek działań (lub zaniechania odpowiednich działań) osób trzecich lub
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia,

4)

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas
niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany,

5)

zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk
archeologicznych),

6)

zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

7)

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego,

8)

zmiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót,

9)

zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana
którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający
zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia

osób

wymaganego

postanowieniami

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia,
10) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
11) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany
obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik zmiany stawki podatku VAT,
12) zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych,
13) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie
przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez
podanie nowych danych,
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2. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie
okresowi przerwy lub przestoju.
3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca, który wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do
przedłużenia terminu jego ważności.
4. Wykonawca pod rygorem nieważności bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
XIII. 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.
XIV. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
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)
2.

braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1)

gdy nie wpłynęła żadna ważna oferta,
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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.

XV. Załączniki
1.

Szczegółowa specyfikacja maszyny oraz warunków jej dostawy

2.

Formularz oferty

3.

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

4.

Wykaz należycie wykonanych dostaw

5.

Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych

6.

Opis proponowanego urządzenia

7.

Rysunek konstrukcji dachu

8.

Przekrój A-A prototypowni

9.

Szkic maszyny w prototypowni

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

11

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/21POIR/CBR

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MASZYNY ORAZ WARUNKÓW JEJ DOSTAWY
5-OSIOWA FREZARKA CNC
WARUNKI DOSTAWY MASZYNY
Zamówienie dotyczy 5-osiowego centrum frezarskiego (plotera CNC), w tym:
1. Dostawy 1 sztuki pionowego centrum frezarskiego typu „upper gantry”, tj. górnotorowego,
umożliwiającego pięcioosiową, szybkościową obróbkę frezowania, wiercenia i obcinania przede
wszystkim modeli jachtów z past poliestrowych i epoksydowych, MDF, pianek, laminatów,
szpachlówek oraz struktur wykonanych z materiałów kompozytowych i laminatów.
2. Dostarczania wraz z urządzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym
m.in.:
 opis funkcji obrabiarki, podstawowe parametry
 dokumentację instalacyjną maszyny,
 certyfikat CE,
 instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim,
 instrukcje napraw i remontów, wykaz materiałów eksploatacyjnych, ewentualnego dostawcę,
 schematy elektryczne,
 schematy pneumatyczne i hydrauliczne.
3. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie doprowadzenia mediów
niezbędnych do pracy urządzenia (tj. sprężone powietrze, energia elektryczna) oraz
dokumentacji dotyczącej fundamentów oraz zbrojenia przed wylaniem betonu w miejscu, gdzie
docelowo ma być posadowiona maszyna.
4. Rozładunek oraz ustawienie maszyny na hali, montaż urządzenia w miejscu docelowym
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Instalacja i uruchomienie urządzenia.
6. Wykonanie rozruchu zainstalowanego centrum frezarskiego, dokonanie sprawdzeń, testów,
pomiarów niezbędnych do dopuszczenia urządzenia do eksploatacji oraz sporządzenie z tych
czynności protokołu przy udziale Zamawiającego.
7. Zapewnienie przez czas trwania okresu gwarancyjnego serwisu gwarancyjnego urządzenia z
czasem reakcji do 24 godzin od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
8. Zapewnienie aktualizacji oprogramowania w czasie trwania gwarancji.
9. Zapewnienie interfejsu użytkownika oprogramowania w języku polskim.
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PARAMETRY TECHNICZNE PIONOWEGO, 5-CIO OSIOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO
Przedmiot zamówienia umieszczony zostanie w pomieszczeniu wg załączonych do zapytania rysunków.
Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją
nowopowstającej hali załączoną do zapytania ofertowego (załączniki nr 7, 8 i 9) w celu omówienia
podstawowych szczegółów technicznych oraz uwzględnienia w składanej ofercie ograniczeń
wynikających z kształtu budynku oraz konstrukcji oferowanej maszyny.
Komentarz do rysunku z przekrojem pomieszczenia pod maszynę
Na obecnym etapie przygotowanie pomieszczenia pod maszynę wykonywane jest do momentu wylania
podkładu z „chudego betonu” na poziomie 85 cm poniżej poziomu posadzki (rysunek, załącznik nr 7). W
tej przestrzeni wskazane jest by zmieścić płytę fundamentową pod maszynę. Dopuszczalne jest
obniżenie poziomu posadzki do 50 cm pod obszarem roboczym bądź stopami maszyny w celu
zwiększenia zakresu osi Z. Dodatkowo sam poziom posadzki może być niższy o 15 cm w stosunku do
projektu. W przypadku skorzystania z tych wariantów wszystkie wysokości na oś Z wzrosną łącznie o 65
cm w stosunku do tych podanych na rysunku. Konieczne jest jednak zagwarantowanie przez Wykonawcę
projektu fundamentu spełniającego wymagania mechaniczne niezbędne do posadowienia maszyny przy
uwzględnieniu ograniczeń wymiarowych wynikających z projektu budynku, a także zapewnienie
przenośnych najazdów w obszarze roboczym maszyny ze spadkiem około 10cm/m umożliwiających
wjazd z modelem o masie do 2 ton w przypadku zagłębiania obszaru roboczego poniżej poziomu
posadzki.

PARAMETRY TECHNICZNE 5-OSIOWEJ FREZARKI CNC
1.
Rodzaj
Pionowe centrum obróbcze
2.
Konstrukcja
Bramowa bądź portalowa, „upper gantry” zapewniająca
wysoką sztywność oraz niezmienność parametrów pracy
urządzenia (stabilny sposób mocowania zaproponowany
przez Wykonawcę).
3.
Obudowa
Obudowa maszyny zgodna z CE.
4.
Tryb pracy
Symultaniczny w 5-ciu osiach: X, Y, Z, A, C
5.
Zakres pracy
Oś X: co najmniej 5200mm
Oś Y: co najmniej 14000mm
Oś Z: co najmniej 1750mm
Oś C: obrót wrzeciona nie mniej niż +/-320°
Oś A: obrót głowicy nie mniej niż +/-120°
6.
Maksymalny moment
Maksymalny moment obrotowy dla osi A i C przynajmniej
obrotowy
400 Nm.
7.
Dokładność
Dla osi liniowych:
pozycjonowania
Dokładność dwukierunkowa X, Y, Z ≤ 0,025 mm/m
maszyny w całym
zakresie osi
Dla osi obrotowych:
Dokładność dwukierunkowa C, A ≤ 70 arcsec
8.
Dokładność obróbcza
Tolerancja wymiarowo-kształtowa obróbki nie może
przekroczyć wartości 0,2 mm/m, lecz nie więcej niż 1 mm
na całym obszarze pracy maszyny (ocena elementu
testowego wykonanego na podstawie modelu 3D
dostarczonego przez Zamawiającego).
9.
Instalacja sprężonego
Przyłączenie do instalacji sprężonego powietrza 6 bar
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10.

powietrza
Instalacja podciśnienia

11.

Chłodzenie

12.
13.
14.
15.

Komunikacja
Zasilanie
Szafa elektryczna
Charakterystyka
rozstawów

Pompa ssąca o zakresie przynajmniej 250m3/h.
Typ pompy: olejowa lub sucha.
Chłodzenie urządzenia sprężonym powietrzem i mgłą
olejową sterowane funkcją M
Złącze Ethernet, USB 2.0/3.0, zdalna diagnostyka z PC
Przyłączenie do złącza o napięciu 3x400V/50Hz
Szafa elektryczna pyłoszczelna wyposażona w klimatyzator
Minimalny rozstaw pionowy prowadnic na belce ruchomej
maszyny: 500 mm przy prowadnicy w rozmiarze nie
mniejszym niż 30.
Minimalny rozstaw prowadnic osi Z: 300mm przy
prowadnicy nie mniejszej niż 30.
Minimalny rozstaw pionowy łożysk w osi Z: 500mm.
Podane parametry dotyczą belek stalowych. W przypadku
zastosowania wyższych technologii (np. kompozytów)
dopuszcza się zmniejszenie tych parametrów
pod
warunkiem wykazania iż rozwiązanie zamienne nie wpłynie
na pogorszenie parametrów oferowanej maszyny.

WRZECIONO
1.
Zakres obrotów
2.
Regulacja obrotów
3.
Moc wrzeciona
4.

Stożek mocujący

5.

Funkcje

CZUJNIKI
1.
Rodzaje czujników

MAGAZYN NARZĘDZI
1.
Wymiana narzędzi
2.
Pojemność
3.

Parametry systemu
wymiany narzędzi

Obroty wrzeciona w zakresie 0 – 24000 obr./min
Płynna regulacja obrotów w całym zakresie
moc co najmniej 12 kW i moment obrotowy co najmniej 10
Nm.
Automatyczna wymiana narzędzia w oprawce HSK-F63
z przystosowaniem do pracy w sieci o ciśnieniu 6 bar
1. Przedmuch powietrza – instalacja chłodzenia narzędzia
sprężonym powietrzem sterowana z poziomu
oprogramowania.
2. Bezobsługowe łożysko wrzeciona.
3. Układ automatycznej regulacji obrotów wrzeciona
ustawiany z poziomu G-code.
1. Czujnik wysokości materiału
2. System pomiaru długości i średnicy (zużycia narzędzia)
3. Czujnik skanujący detalu wraz z oprogramowaniem z
automatycznymi cyklami pomiarowymi
automatyczna
Magazyn narzędziowy stacjonarny na co najmniej 10
narzędzi
Zestaw trzech kompletów oprawek typu HSK-F63 wraz z
tulejkami zaciskowymi do mocowania narzędzi o
średnicach: ø4, ø5, ø6, ø8, ø10, ø12, ø14, ø16, ø18, ø20,
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4.

Dodatkowe

STÓŁ
1.
Parametry stołu

2.

Dodatkowe

NAPĘDY
1.
Typ napędu
2.
Prędkości robocze

3.

Prędkości przelotowe

4.

Smarowanie

5.

System pomiaru
położenia osi
STEROWANIE
1.
Stanowisko

2.

System sterowania

ø22, ø24 (łącznie 36 oprawek)
Magazyn narzędziowy dosuwany w pole pracy z ochroną
przeciwpyłową
 przenośny stół z blatem próżniowym
 wymiary: 2,2m x 3,1m,
 wyposażony w kolektory odcinające ciśnienie na
obszarze optymalnym dla formatu 2,5m x 1,25m oraz
2,2m x 3,1m
 wysokość minimum 50 cm
 gniazdo umożliwiające transport wózkiem widłowym
 możliwość mocowania w co najmniej 8 miejscach do
podłoża obszaru roboczego
Maszyna powinna posiadać funkcję planowania całej
powierzchni stołu obszaru roboczego na poziomie podłoża
w obszarze roboczym.
Serwonapędy cyfrowe AC
Prędkości robocze osi:
Oś X: nie mniej niż 350mm/s
Oś Y: nie mniej niż 350mm/s
Oś Z: nie mniej niż 250mm/s
Oś A: nie mniej niż 70°/s
Oś C: nie mniej niż 70°/s
Prędkości przelotowe osi:
Oś X: nie mniej niż 500mm/s
Oś Y: nie mniej niż 500mm/s
Oś Z: nie mniej niż 350mm/s
Oś A: nie mniej niż 75°/s
Oś C: nie mniej niż 75°/s
Progresywny automatyczny zcentralizowany system
smarowania z monitorowanym ciśnieniem i minimalnym
poziomem zbiornika
Enkodery absolutne we wszystkich osiach.

1. Sterowanie za pomocą panelu operatorskiego
wyposażonego w pulpit sterowniczy z co najmniej 17calowym monitorem.
2. Możliwość sterowania z urządzenia mobilnego (tablet).
3. Ręczny pilot sterowania z handwheelem i
potencjometrem do regulacji prędkości pracy maszyny i
obrotów wrzeciona.
Przemysłowy system sterowania do obsługi tego typu
maszyn wybrany spośród najczęściej występujących na
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3.

Sterowanie CNC 5osiowe symultaniczne

rynku z interfejsem użytkownika w języku polskim i
angielskim spełniający następujące parametry:
 system enkoderów absolutnych
 pełna płynna interpolacja pięcioosiowa
 system automatycznej korekty błędów kątów A i C
głowicy roboczej
 zdalna pomoc
 zdalne monitorowanie maszyny w czasie rzeczywistym
 możliwość kompensaty krzywizny stołu roboczego
 postprocesor kompatybilny z oprogramowaniem do
obsługi tego typu maszyn spośród najczęściej
występujących na rynku, umożliwiającego symulację z
pełną wizualizacją pracy maszyny i obrabianego
elementu (opracowanie postprocesora we współpracy
z przyszłym dostawcą oprogramowania CAD/CAM)
 możliwość wczytywania do sterowania plików
powyżej 30MB,
 możliwość pracy maszyny przy plikach powyżej 30MB
bezpośrednio ze sterowania bez konieczności zastosowania dodatkowych nośników pamięci,
 technologia High Speed Machining (regulowana
dynamika maszyny możliwość płynnego zwalniania i
przyśpieszania pracy),
 wyświetlanie aktualnej pozycji
 możliwość zatrzymania aktywnego programu, zmiany
pozycji linearnych i obrotowych osi i odzysk programu
z punktu, w którym był zatrzymany
 możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym,
 możliwość wykonywania programu blok po bloku,
 tryb pracy umożliwiający pisanie krótkich programów
oraz dający możliwość wydawania pojedynczych rozkazów bezpośrednio na klawiaturze/panelu maszyny,
 wpisywanie programu podczas obróbki innego
programu,
 wyświetlanie błędów — opis tekstowy w języku
polskim,
 informacja o obsłudze maszyny
 tabela narzędzi,
 funkcja odbicia lustrzanego i skalowania,
 zabezpieczenia krańcowe we wszystkich osiach
 zabezpieczenia przed otwarciem drzwi podczas pracy
maszyny
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przyszłej
współpracy z dostawcą oprogramowania w celu
osiągnięcia następujących funkcji:
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 symulacja graficzna i grafika w trakcie obróbki,
 możliwość symulacji programów poprzez weryfikację
ścieżek narzędzia w widoku 2D i 3D oraz poprzez
symulację z usuwaniem materiału oraz
automatycznym obliczaniem realnego czasu obróbki,
 funkcje zarządzania magazynem narzędziowym przy
pomocy tekstowych identyfikatorów narzędzi,
 zapobieganie kolizji.
WYMAGANIA DODATKOWE
1.
Dostawa marek i pokierowanie pracami związanymi z wykonaniem płyty
fundamentowej tak aby spełniała ona wszelkie warunki niezbędne do prawidłowego
montażu maszyny oraz dostarczenie projektu płyty fundamentowo posadzkowej pod
maszynę.
2.
Dostarczenie na etapie wykonania fundamentu marek i innych elementów do
montażu oraz zatwierdzenie ich lokalizacji przed wylaniem betonu pod posadowienie
maszyny, a w przypadku zagłębienia obszaru roboczego poniżej poziomu posadzki,
także dostarczenie najazdów umożliwiających wjazd modelem w obszar roboczy
przez bramę WR1.
3.
System uszczelniający zabezpieczający układy jezdne i napędowe przed zapyleniem
(głównie przed pyłem z obróbki kompozytów węglowych).
4.
Zapewnienie brył 3D maszyny do zastosowania w oprogramowaniu CAM.
DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZCJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obróbki elementu testowego w 3 miejscach na maszynie
– kuli referencyjnej z pianki modelarskiej lub prolab. Obróbka elementu testowego wykonana będzie
z najazdu w 4 płaszczyznach w celu zbadania dokładności pracy maszyny po zainstalowaniu maszyny
u Zamawiającego przed dokonaniem odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania wsadu do obróbki oraz narzędzi w celu obróbki elementu testowego. Po wykonaniu detalu
Wykonawca przekaże go Zamawiającemu w celu weryfikacji dokładności jego wykonania. Tolerancja
wymiarowo kształtowa wykonanego elementu nie może przekroczyć wartości 0,2 mm.
2. Miejsce podłączenia urządzenia (zasilanie elektryczne, powietrze, itp.) do sieci Zamawiającego
wskaże Zamawiający. Po uruchomieniu Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów elektrycznych w
zainstalowanych instalacjach i urządzeniach. Pomiary te winny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia, miernikami posiadającymi aktualne świadectwa
wzorcowania. Protokoły, uprawnienia, świadectwa należy dołączyć do dokumentacji technicznej.
3. Dostawa do Zamawiającego, montaż i uruchomienie urządzenia na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca musi posiadać certyfikację producencką lub być producentem.
5. Gwarancja nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia. Okres i
warunki serwisu:
 Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonywania wszelkich wymaganych
przez producenta obsług w trakcie trwania okresu gwarancji dla jej utrzymania na swój koszt.
 Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania i obsługi maszyny zgodnie z DTR, w przeciwnym
wypadku usterki/nieprawidłowości pracy urządzenia będą usuwane na jego koszt.
 Wszelkie usterki/nieprawidłowości pracy urządzenia wynikłe w czasie eksploatacji zgodniej z DTR
w okresie gwarancji usuwane będą na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca będzie stosował w okresie gwarancji jedynie materiały eksploatacyjne i części
zamienne zalecane przez producenta.
 Podjęcie reakcji serwisowej w ciągu max 24 godzin od zgłoszenia.
6. Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis producenta z dostępem do oryginalnych części
zamiennych, należy przedstawić dokumenty o współpracy. Wymagany jest serwis w języku polskim.
7. Obrabiarka musi spełniać polskie i europejskie normy w zakresie BHP, energooszczędności, ekologii musi posiadać znak CE. Ponadto producent powinien określić niezbędne wymagania bezpieczeństwa
w dokumentacji technicznej.
8. Dokumentacja w języku polskim (wersja papierowa oraz na nośniku elektronicznym), karty
gwarancyjne, certyfikaty, certyfikat CE. Dokumentacja obejmuje:
 opis funkcji obrabiarki, podstawowe parametry,
 dokumentację instalacyjną maszyny,
 instrukcje obsługi i eksploatacji,
 instrukcje napraw i remontów, wykaz materiałów eksploatacyjnych, ewentualnego dostawcę
 schematy elektryczne
 schematy pneumatyczne i hydrauliczne
9. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie może być używany w jakikolwiek sposób.
10.Wykonawca dostarczy projekt fundamentów oraz zbrojenia do posadowienia maszyny w ciągu 14 dni
od podpisania umowy.
11.Wpasowanie maszyny w obszar ograniczony wymiarami budynku wg załączonych do zapytania
rysunków oraz dokonanie pomiarów z natury na placu budowy aby uwzględnić ostateczne wymiary
pomieszczenia.
12.Odbiór obrabiarki nastąpi po jej zainstalowaniu i uruchomieniu w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego oraz wykonaniu obróbki elementu testowego w celu zbadania dokładności i
poprawności pracy maszyny.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/21POIR/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

REGON

w

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

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

numer

rachunku

NIP

bankowego

.................................................................................................... w banku: ..............................................
w nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę 5-osiowego plotera CNC do frezowania modeli i
prototypów 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 wg opisu podanego w
zapytaniu ofertowym.
1
2

Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki)
Podać pełną nazwę firmy.
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Oferuję realizację zamówienia w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Udzielam ………… miesięcy

gwarancji

i …………………. miesięcy rękojmi za wady na zrealizowany

przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.
Termin płatności za realizację zamówienia wynosi do 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 90 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.

Wykaz należycie wykonanych dostaw

3.

Oświadczenie o spełnianiu warunków technicznych

4.

Opis proponowanego urządzenia

5.

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tożsamego przedmiotu zamówienia

6.

Kopia polisy ubezpieczeniowej

7.

Potwierdzenie wpłaty wadium

8.

………………………………………………

9.

………………………………………………

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 2/21POIR/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 2/21POIR/CBR

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

WYKAZ NALEŻYCIE WYKONANYCH DOSTAW
Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 4 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem
dostaw stanowiących przedmiot zamówienia tj. polegających na dostawie bramowego lub portalowego,
pionowego centrum frezarskiego CNC do obróbki 5-cio osiowej o skoku osi Z powyżej 1400mm, osi X
powyżej 3000mm oraz osi Y powyżej 7000mm wraz z jego uruchomieniem dla podmiotów z sektora
przemysłu jachtowego lub modelarskiego.

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego/odbiorcy

Dane osoby
kontaktowej

Przedmiot zamówienia

Termin
wykonywania
zamówienia
(dd/mm/rrrr)

1.

2.

3.

4.

5.

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

........................................................................
podpis

Wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/21POIR/CBR

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Oświadczam/-y, że oferowane przez nas urządzenie 5-osiowe centrum frezarskie CNC umożliwiające
szybkościową obróbkę frezowania, wiercenia i obcinania spełnia następujące warunki techniczne
określone w specyfikacji do zapytania ofertowego i wskazane poniżej:
Kryteria techniczne stawiane przez Zamawiającego

Konstrukcja bramowa bądź portalowa, „upper gantry” zapewniająca
wysoką sztywność oraz niezmienność parametrów pracy urządzenia
Obudowa maszyny zgodna z CE.
Obróbka 5-cio osiowa, symultaniczna
Minimalny zakres pracy: X ≥ 5200mm, Y ≥ 14000mm, Z ≥ 1750mm
Obrót wrzeciona w osi C nie mniej niż +/-320o
Obrót głowicy w osi A nie mniej niż +/-120o
Maksymalny moment obrotowy dla osi A i C przynajmniej 400Nm
Dokładność dwukierunkowa dla osi obrotowych A/C do 70 arcsec
Dokładność dwukierunkowa dla osi liniowych X/Y/Z do 0,025mm/m
Tolerancja wymiarowo-kształtowa obróbki maksymalnie 0,2 mm/m
Możliwość przyłączenia do instalacji sprężonego powietrza 6 bar
Pompa ssąca olejowa lub sucha o wydajności przynajmniej 250m3/h
Możliwość chłodzenia sprężonym powietrzem i mgłą olejową
Zdalna diagnostyka z PC
Klimatyzowana pyłoszczelna szafa sterownicza
Minimalny rozstaw pionowy prowadnic na belce ruchomej maszyny: 500
mm przy prowadnicy w rozmiarze nie mniejszym niż 30.
Minimalny rozstaw prowadnic osi Z: 300mm przy prowadnicy nie
mniejszej niż 30.
Minimalny rozstaw pionowy łożysk w osi Z: 500mm.
Obroty wrzeciona w zakresie 0-24000obr/min
Moc wrzeciona co najmniej 12kW i moment obrotowy co najmniej 10
Nm
Stożek mocujący HSK- F63
Automatyczna wymiana narzędzia
Bezobsługowe łożyska wrzeciona
Układ automatycznej regulacji obrotów wrzeciona ustawiany z poziomu

Oferta spełnia

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
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G-code
Czujnik wysokości materiału / system pomiaru długości i średnicy
(zużycia narzędzia) / czujnik skanujący detalu wraz z oprogramowaniem z
automatycznymi cyklami pomiarowymi
Magazyn narzędzi na co najmniej 10 pozycji
Zestaw trzech kompletów oprawek typu HSK-F63 wraz z tulejkami
zaciskowymi do mocowania narzędzi o średnicach: ø4, ø5, ø6, ø8, ø10,
ø12, ø14, ø16, ø18, ø20, ø22, ø24 (łącznie 36 oprawek)
Maszyna posiada funkcję planowania całej powierzchni stołu obszaru
roboczego na poziomie podłoża w obszarze roboczym
Przenośny stół z blatem próżniowym o wymiarach 2,2m x 3,1m
Prędkości robocze osi:
• Oś X nie mniej niż 350mm/s,
• Oś Y nie mniej niż 350m/s,
• Oś Z nie mniej niż 250mm/s,
• Oś A nie mniej niż 70o/s,
• Oś C nie mniej niż 70o/s.

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

Centralny, progresywny system smarowania

TAK/NIE

Enkodery absolutne we wszystkich osiach
Przemysłowy system sterowania do obsługi tego typu maszyn wybrany
spośród najczęściej występujących na rynku
System sterowania w pełni kompatybilny z najczęściej występującymi na
rynku systemami do obsługi tego typu maszyn
System uszczelniający zabezpieczający układy jezdne i napędowe przed
zapyleniem – głównie przed pyłem z obróbki kompozytów węglowych

TAK/NIE

Zapewnienie brył 3D maszyny do zastosowania w oprogramowaniu CAM

TAK/NIE

Opracowanie postprocesora we współpracy z przyszłym dostawcą
oprogramowania CAD/CAM

TAK/NIE

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

TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE

........................................................................
podpis

Wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/21POIR/CBR

………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)

OPIS PROPONOWANEGO URZĄDZENIA
PARAMETRY TECHNICZNE 5-OSIOWEJ FREZARKI CNC
1.
Rodzaj
2.
Konstrukcja
3.
Obudowa
4.
Tryb pracy
5.
Zakres pracy
Oś X: ….mm
Oś Y: ….mm
Oś Z: ….mm
Oś C: obrót wrzeciona +/-…..°
Oś A: obrót głowicy +/-…..°
6.
Maksymalny moment
Maksymalny moment obrotowy dla osi A i C ….Nm.
obrotowy
7.
Dokładność
Dla osi liniowych:
pozycjonowania
Dokładność dwukierunkowa X, Y, Z = …..mm/m
maszyny w całym
zakresie osi
Dla osi obrotowych:
Dokładność dwukierunkowa C, A = …..arcsec
8.
Dokładność obróbcza
9.
Instalacja sprężonego
powietrza
10.
Instalacja podciśnienia Pompa ssąca o wydajności …..m3/h.
Typ pompy: …..
11.
Chłodzenie
12.
Komunikacja
13.
Zasilanie
14.
Szafa elektryczna
15.
Charakterystyka
Rozstaw pionowy prowadnic na belce ruchomej maszyny:
rozstawów
….mm przy prowadnicy w rozmiarze …. .
Rozstaw prowadnic osi Z: ….mm przy prowadnicy w
rozmiarze …. .
Rozstaw pionowy łożysk w osi Z: ….mm.
WRZECIONO
1.
Zakres obrotów
Obroty wrzeciona w zakresie ….. obr./min
2.
Regulacja obrotów
3.
Moc wrzeciona
moc …. kW i moment obrotowy …. Nm
4.
Stożek mocujący
5.
Funkcje
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CZUJNIKI
1.
Rodzaje czujników
MAGAZYN NARZĘDZI
1.
Wymiana narzędzi
2.
Pojemność
3.
Parametry systemu
wymiany narzędzi
4.
Dodatkowe
STÓŁ
1.
Parametry stołu
2.
Dodatkowe
NAPĘDY
1.
Typ napędu
2.
Prędkości robocze

3.

Prędkości przelotowe

Magazyn narzędziowy stacjonarny na ….. narzędzi

Prędkości robocze osi:
Oś X: ….mm/s
Oś Y: ….mm/s
Oś Z: ….mm/s
Oś A: …..°/s
Oś C: …..°/s
Prędkości przelotowe osi:
Oś X: ….mm/s
Oś Y: ….mm/s
Oś Z: ….mm/s
Oś A: …..°/s
Oś C: …..°/s

4.
5.

Smarowanie
System pomiaru
położenia osi
STEROWANIE
1.
Stanowisko
2.
System sterowania
3.
Sterowanie CNC 5osiowe symultaniczne
WYMAGANIA DODATKOWE
1.
2.
3.
4.
5.

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

........................................................................
podpis

Wykonawcy
lub
upoważnionego
przedstawiciela
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