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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1

I. Wprowadzenie;

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z punktem 6.5 Zamowięnia udzielane w ramach

projektów, podpunktem: 6.5.2 Zasada koŃurencyjności w Wltycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20t4-2020 w celu

realizacji projektu pt. ,,Wdrozenie prac B+R z zakresu innowacyjnych naruędzi

wltłaczarskich i uruchomienie na ich podstawie nowych produktów" w ramach PoddziaŁanta

1 . 3. i Wdrożęnie innow acji przez MŚP Programu Operacyj nego Polska Wschodnia.

II. Dane kontaktow e zamawiającego :

OBR_ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCą
Adres: ul. Mickiewicza 108,38-200 Jasło

E mail: l.dacyl@obr-erg.pl

Strona www : http ://www.obr-erg.pl/

Osoba do kontaktu: Pan Łukasz Dacyl tęL 602 556 794

III. Zakres wykluczenia oferenta

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamowienia nie mogą być udzielane podmiotom

powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postepowania o udzielenie

zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Zamawrującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowlązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
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plzeproWadzeniem procedury $,yboILl wykonaw,cy.

szczególności rTa:

a w,ykonawcą" polega.jące \\r

a)uczestniczeniu w spółce.jako rvspólnik społki cywilnej lub spciłlti osobolł,ej;

b) posiadaniu udziałów lub co na.jmniej _5% akcji:

c) pełnieniu funkcji członka olganu nadzorczego lub zarządzającego. prokurcnta.

pełnomocnika;

d) pozostarł,aniu rv takim stosunklt pra\\łlyl,}l lub taktl,cznvrn. któr__r lnoze hudzic t_zasadnione

wątpliwości. co do bezstront-lości rr rvl,borze rł,l,kona\\c)," \\ szczegoltlc,lści pozclstawanie lv

zwlązku małzeńskinr" rv stosltnku pokreu,ieństri,a lirb poli illtlrr act\\ a \\ linii proste_j.

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii boczrrej do drugiego stopnia lub rł, stosunku

przysposobienia. opieki lub kLrrateli.

Wymogiern fbrnaln_vm jest dołączerlie podpisanego ośrł,iadczeriia: /,ałącznl\< nr 1 dcl

niemllie.j szegtl zapl tan ia.

IV. Rodzaj zamówienia:

Dostarvy

Wspólny, S łow,ni k Zanrorł,ień

I(od CPV: 12000000-6

Nazlva kodu CPV: Masz1,-r'1, przenll,słowe

V. Warunki udzialu rv postęporvaniu oraz sposób dokonł,rv:rnia ocen1, ich spelnienia:

O udziale zamówienia mogą Lrbiegać się Wykorrawca. którl,

-posiacla odporviednie uprarvnienia do wykonl,wania okreśionej działalności lub czynności

objętej przedmiotem zanrór,vienia. Potr,vierdzenienl spełnierria warltnku będzie przedłożenie

aktlralnego wydruku z I(RS lub CEDIG lrrb inny dokltnlent potvr,icrdzając1, posiadanic

uprar,vnień 66 1ryykontwanja i reprezentowania określonej cjziałalności: rrrisymbol doltr_rtlelrtu

rejestrowego i wskazania organu. który go rł,ydał w szczególności w odniesieniu do podmiotu

zagranicznego.

VI. Opis przedmiotu zamólvienia

Przedmiotenr niniejszego postęporvania ofbrtowego .iest zaltr_rp nowego centrrtn fiezarskiegil

numeĄ/cznego 3 osiorł,ego wraz konrpleterrr narzędzi i niezbędn\/n] oproglanrorł,atliem. o

parametrach techniczłlych nie gorsze niz:
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-wrzeciono z aLltonatvczną w)',ll,}ialla narzędzi ot,az mŁigaz} n"

- prędkość obrotowa wrzeciotla do 10.000 obrirnirl

- wymiary stołrr roboczego: 1000 x 540 rnm.

- obciązenie stołu nrininum 850 kg.

- pfzesllwy: X / Y l Z :800 l 540 l 620 nrn.

- dokładność pozyc.jorrorł,ania (wg norrrry PN-ISO 230-2) .],0.00,5 nrtl-t

-sterowanie klasy CNC HE,IDENHAIN iTNC 530 lub row,no\Ą/azlle oprogramor,vanie z

rnozliwością konwersji piikórv tl,prr DXF.

-monitor nlinilnutl 1 9".

- 3 O-po z,,,-,c"vj ny b Q bno rł,\l 1-I1 agazvn narzęci zi.

- chłodzeni e natzęd,zta spręzon\rm porł,ietrzern.

- liniały pomiarowe z przednuclretn,

- sonda przedniotowa z bezpośrednią transnrisja danych.

- sonda narzędziorł,a bezplzelvodor,va.

- transporter u,iorórv śrubou,,v iub zgarniakolvy lub łańcuclrorv1.

- Deklaracja zgodnoścl z CE..

- opl,oglamowanie klasy CAD - 2 stanolviska: r-rnrozliwiające zaawanso\Ą,ane nlodelolł,anie

brył 3D. otaz zaawan]sowalle operacje na por,vierzchlliach. translator t,vpor,v plikoił, t impor1 i

export): CATIA, palasolid i DWG / DXF i IC]t]S i STEP l VDA 
" 

ST'L" iitltonlatvczlle

wykonyrvanie dolittrllentacji 2L) tworzenie złozeń. przekrtl.je. rł,idoki szczegołori.

wymiarorvanie. tabele otwo rór,r,.

- oproglamowanie klas_v CAM - 3 osiorł,e fl,ezowanie porł,ierzclrni wraz z postprocesoren-t

1 stanorvisko zintegrorvane z opl,ogratnorvaniet-lr klasl, CAD,

-komplet narzędzi i uclrlłl,tćlrł, obr óbczyc IT o bej n Lr j ąc 1 nl i n i nr uIn :

imaclła precyzl,jne - 2 szt., korrrplet opralvek rra fiezv , 4 szt." koInplet tulejek 18 szt,,

komplet trzpieni frezerskiclr - 3 szt., komplet oprawek z uchrł,ytami wiertarskimi - szt. 3"

komplet oprarvek zaciskowych - 6szt.. komplet tr-rle.iek redukcyjnl,clr stozek Morse'a lub

równowazny- 4szt., komplet tulejek redukcy,jnych z grł,intem 4szt.. komplet li,ezóił,

palcowych 5OFIRC lttb rorvl-tolł,azlr_v rveglik spiekaIll o śreclnicach fl 5 do 1r 20. komplet

wierteł 11,ęglikolł,,vclr 50 HRC lLrb tólvtlorvazny, fi 2.5 do fi l0. konrplet rozrł,iertakorł, f-i 3 do

fr 10. konlplet głor,vic 1r,ezarskich płvtkorr,,vch f-t 20 clo fi 100.
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VII. Kryteria oceny, ofert:

Zamawialący dol<olra ocelly iveclłr-lg rł,agi pLtIlktolitch Ilastępttiacrch krl,lel.itlrł:

Lp. Rodzaj kr,l.teriul-n : Waga: Sposób oceny:

1 cena netto 80 Stosunek cell}, netto rra,jniZszej ofert1,, do cen1,,

netto badane"j of-erty pomnozony plzęz 80.

Końcorł,.v- r,vl,ni k po\Ąlvzszego dzi ał an i a zo stani c

zaokrąglon1, clcl 2 rrlie-jsc po pr-zecinku.

2. Czas reakc.ji

seru,isu oc1

zgłoszenia arvarii

10 Czas reetkcji serlł,isr-l t,nnie_jszl, rriz lLlb rciwny 12

h - 10 pkt.

(]zas reakcji serr,r.isu lvięl<sz1, t-liz 12 h oraz,

rnniejszr lub rtlrrIlr 24 h - 5 pl.r

C-zas rcakc,ji serl,i,isLl rłięli.szr.ni.z24 h - 0 pkt

Gu,arancia 10 Gwaranc.ja powl,ze.j 18 rrriesięci, - l0 pkt.

Grvarancja Lów,na 18 miesięcy - 5 pkt.

Grvarancja ponize.j 18 miesięc1-. - 0 pkt.

Kryterium I: Cena nętto

Kryterium II: Czasreakcji sęrwisu od,zgłoszenia awarii

KrYerium III: Gwarancja

ZamawiającY przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według
następującego wzoru:

P = C min/Cx*80+R+G

P -Liczba punktów

C min * Najniższa cena netto spośród analizowanych ofert

Cx - Cena netto analizowanej oferty

R - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii

G - Gwarancja

Zo stanie wybrana o fe ft a, któ ra uzy sk a najw y ższą lic zb ę p uŃtó w.

Łączna maksymalnalięzbapunków zakryteria: cęna netto, czas reakcji serwisu od zgłoszenia
awarii, gwarancja wynosi l00.

KrYteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w
ofercie.
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VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofert.v nalezy składaĆ osobiście. listownie ltrb w postaci ele ktrorricznej na aclres

Zanrarł,ia.jącego:

OBR-ERG SPOŁ,KA Z oGRANrCZoNĄ ODPOWIEDZI ALN()SCIĄ

Adres: ul. Mickiervicza 108,38-200 J:rsło

E mail: 1.dacyl@obr-erg.pl

Termin wpłyniecia ofert upłl,rva 22.1 1 .2O1 7 .

OfertY złożone po termirlie nie bedą lozpatr},,wane (clecyclr,rje data rłpłvrvLt oltrty, papierorve.|

lub wiadomości e mail).

WYkonarł'ca. którego olerta zostanie rł,t,brana zoborviazan1 jest poclpisac L}lIo\\:ę o treści

odpowi ada.jąc ej zl ożclnc j of-erc i e.

IX. Kryteria formalne składanvch ofert:

1. Oferent powinien złożyc korrrpletną of-efię. przedłożyc poclpisarre Ośrviaclczenie -załącznik

nr 7 oraz załącznlk: aktuainv q,l,druku z KRS lr-rb z C]F.DIG lub iIrrly,, clclkunletlt

PotwierdzającY posiadanie uprawtrieti do lv_vkclnyrł,ania i rcpl,ezetltorł enia określone j

działalr"roŚci (rlr/synlboi dokunletrtu re.jestrorł,ego i r,r,skazania orgatru którv go wyclał).

2. Oferta Polvinna zarvjera: cetrę lletto. }]arametry teclrniczne (rvyszczegolniotle w opisie

Przednicltu zamcirvienia oraz krl'teriltl,tl ocellv o1'ert)" olt|cs priat,lillc,ii tla Ltt.zaclzetlie. czas

reakcji serwistt. ternrit't realizacji zanltiwienia" naz\\,ę of-ereIltit. aclres lub siecizibe of,ererlta

oraz ll1,1lncI, leIefilrltt.

3. Ofbrta porł,inna być w.azna ninitntLnr 60 dni.

4. Otbrent może złożyć.jedną of-ertę rv fornie pisemrrej.

5. I(oszty zw),ązanę z przygotowaniern olert pcltrosi składa.jący of'ertę.

6. DoPuszcza się rnozliwość składania ot-ert w językr,r polskim. Of-erti, .1|rożone rł, it-lllvlr-l

jęzYku rnuszą być przetłunaczone na język polski przez Of-eretrta lub tłunracza przl,sięgłego.

]. Of-ertY. ktore nie spełniają rł,ytrragań określorrych w zapl,taniLl or-.r"lnlłl.vm zostaną

odrzucotre.

8.Zanrłr,n.iaj;ic1, l}l.i}źc tllti*lr,łzl:ic p{]5it'1-1(lli.Łi}lit. \\ ]łl .:., l-aij]iLi gr1.1 :

1) rrie z1łlzołitl załine j *1''e rt1, rlic1loillegiii;tłti l;clr"zLlłctlilł"
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2i rł'l'slirpila islłltna zltliatła r.;]iłtlic;rtlości 1rolł,ołirtiilcli" ze pl,tlułł_!zeilie i;ils,telltlrl-itlliil litir

."l,vki;nanie zalnilrviciliit nic icz1 rł illtł-,l,rsit lilllllllu.ilt!l,.c,.iil"

3} post*pł'ix'linie t;h;tl".ztll.rI it]ri lli*;łl,;1.jirłlt 11* Ltsi.ttli*r:j;i ir;ir]l] Lt;lir,i,tll;;1iitiejlłlł zltr,,;:ir.:it:

ni*ptrcllega,iąccj urliclł,aznic:ł:itt litllo\1,.l ir, spratł,ic z*,l:rtitl it,iii.,,

X. Warunki zmi:rn,v umow}, zarvartej rv rvyniku przepro\l,adzonego postępolvania o

udzielenie zamórvielrirr :

a)zmialry terminu płatności w_rnikające z potrzeb prarvidłorve.i realizacji Pro.jektLr oraz \Ą

przypadku wystąpienia okoliczności niezaleznych od Wykonaw,c1,/Zanrarviaj acego.

b)zmiarr,v organizacl'jnej polegĄące.i rla znriatlie oscib" pocllr,\"kotlan,córĄ. grtlp rł,l,kolltlw,córv i

innl'cir podrniotovrl rł,społpt,acuiących prz5, realizac_ji zarl-rórvicnia pocl r.varunkietll. źe ich
uPrawnietlia. potencjał ekoIlotniczIry. rł,vkoll.Iwcz\i icjośiłiadczenic nie si} gorsze ocl tvch.

jakie posiadają poclnliotv zanlieniarre. Zmian1, te nlogą nastapić z pl"zycz\|l1organizacr.,jnvch

Pod warunkien. że osoby podrł,ykonawc,v" grtlpy rł,\,konawców. i inrrvch podnliotilił,spełniają

wszystkie wynrogi lv_vnika.jace z zapvtanla of-ertolvego i złozonej otbrt1"

c)zmiany wvnagrodzenia (zrviązane.j ze zmialrą urzędow,e.j starł,ki podatliu VAT. uzasadnielria

ękonomicznego i/lub teclrnicznego).

d)otrzynrallie decyz.ji jedrrostki firrarrsurjącej projekt zarł,iera_jące"j zrnianv zakrestt zadan.

terminórv realizacji czy tęż ustala.jące.j dodatkone postanorvicnia. do którvch Zallrarłiaiąc1,

zostanie zoborł,iązaIlr,.

Dokoll1'warrie wszelkich znlian i r,rz,upcłnieri dotvczac.vch ninie_jszej utnor,ł,1 \Ą\Ilnaga fbrnr1,

pisemllej pod ryeorem triervazności.

XI. Terrnin realizircii umo\l,y

Do 6 miesięcy od podpisarria Llnowy nie pózniej rriz do korica III kwartałLr 2018 roku.

XII. Zalączniki:

1. Załącznlk nr 1 - Oświadczenie o braku porł,iązari osoborvy,clr ltrb kapitałor,r,ych

OBR-ERG §p. z o,o.
38-200 Jasło, ul, Mickiewicza 108

te|.013 446 20 51/52, fax 013 446 20 53

NlP 685 2269977


