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FIRMA HANDLOWA MACIEJ OZIMKIEWICZ
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TORUŃSKA 35
5/FWI-C19/2021/1338

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1.Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotów zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest : FREZARKA CNC PLOTER(1 szt.).
Minimalne wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia:


Stół hybrydowy tzn. podciśnieniowy 4-sekcyjny + T-Rowki



Sterowanie maszyną za pomocą systemu Mach3 w języku polskim
(wymagany komputer do podłączenia poprzez USB)
System centralnego smarowania olejowego
Układ napędzający to wysokiej klasy silniki krokowe 8 przewodowe +
sterownik
Napędy helikalne z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Ruch obrotu
1,8stopnia, 4,2A, 8 przewodowy, 1,2Ohm, Indukcyjność 6,5mH, moment
trzymający 6N.m, Inercja rotora 2700 g-cm2
Podwójny hybrydowy silnik krokowy z obu stron na osi Y
Okablowanie maszyny z wysokiej klasy przewodów anty-pożarowych.
Przewody elektryczne użyte do budowy frezarki przystosowane są do
zginania i zabezpieczone są przed odkształcaniem
Sterowniki silników krokowych mocne 860H – 4,2A
Pozycjonery pneumatyczne - umożliwiające ułożenie materiału zawsze w
tym samym miejscu- w standardzie (lewy dolny narożnik- od klienta
wymagany kompresor)'















Powierzchnia robocza X/Y/Z - 1500mm x 1500mm x 200mm
Oprogramowanie - do projektowania CAD/CAM Artcam open w zestawie lub
Ucancam v10 (możliwość importu plików z Corela, Autocada)
Falownik , wrzeciono chłodzone powietrzem,

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania
ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które
wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu
czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne
i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie
ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta,
nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń
służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest
równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę.
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przy
czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym.
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Kryteria oceny oferty
Kryteria oceny oferty: CENA NETTO
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów
oceny oferty
Cena netto - 100% – 100 punktów
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Cena netto (C): 100% - wartość punktowa kryterium „cena netto” (max 100 pkt.) wyliczona według
wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
Liczba punktów oferty = C
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi, który otrzyma największą liczbę punktów oferty.
6. Termin składania ofert
7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia

7. Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres:
firmaozimkiewicz@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.

8. Termin realizacji umowy
15.01.2022r
9. Kontakt w sprawie składania ofert
Maciej Ozimkiewicz
adres mailowy: firmaozimkiewicz@gmail.com

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww.
powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je
przewidział:
10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy, w
okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z
działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar
udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy lub Zamawiającym;
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: np. ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu;
c) zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania
umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin częściowych płatności chociażby takich jak
wcześniejsze wyprodukowanie środka trwałego;
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku np. zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza
ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki:


Załącznik nr 1. Formularz zapytania ofertowego



Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i
niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłość

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Dane oferenta:

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

(nazwa, adres, NIP bądź odpowiedni
numer identyfikacyjny)
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wartość netto PLN

Wartość podatku
VAT PLN

Wartość brutto
PLN

FREZARKA CNC PLOTER (1 szt.)

Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny.
W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w
celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu
wszczęcia postępowania.
Deklarujemy związanie ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot umowy posiada wszystkie parametry techniczne wskazane
w zapytaniu i odpowiada stosownym normom i standardom.
Oświadczamy, że zgadzamy się z zapisami zapytania ofertowego.
W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

…....................................
Miejscowość i data

………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o
składania ofert w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ….................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)
oświadczam, że:





Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania
zamówienia.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania zamówienia.

….......................................
Miejscowość i data

………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań
oraz niewpisaniu do rejestru długów
i niepostawieniu w stanie likwidacji
lub upadłości

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany

…......................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:
….......................................................................................................................................................
(nazwa Oferenta)
oświadczam, że
• nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym
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.

•

nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów;

•

nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości.

….......................................
Miejscowość i data

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych
do składania ofert w imieniu Oferenta)

