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1.Opis przedmiotu zamówienia

Prasa krawędziowa
Długość gięcia – 4100 mm
Nacisk – 220 ton
Sterowanie CNC  min 4 osi Y1-Y2-X-R
Automatyczna kompensacja ugięcia stołu
Możliwość skośnego ustawienia belki gnącej
Sterowany tylny zderzak X,R,Z1,Z2 bez konieczności wchodzenia za maszynę
Hydrauliczny zacisk narzędzi górnych 
Podpory przednie
Zabezpieczenia laserowe przestrzeni roboczej
Kurtyna świetlna zabezpieczająca tył 
Pedał nożny sterowania
Odległość między kolumnami min 3500
Skok  min – 260
Prześwit min – 480
Zestaw narzędzi (stemple i matryce)
Sterowanie pulpitem z pozycji operatora w języku polskim
Instrukcja obsługi w języku polskim

Dostarczane w ramach zamówienia urządzenie może być używane, wyprodukowane po 2014 roku,
w 100% sprawne bez wad ukrytych z możliwością wykonania prób technicznych przed transportem
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. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym.

2. Posiadają środek (prasa krawędziowa) wyprodukowany po roku 2014, który w okresie 
ostatnich 7 lat nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych dotacji 
krajowych środków publicznych. Potwierdzone stosownym oświadczeniem.

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

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru: 

(C min/C bof) x 100 = ilość punktów 

C min – najniższa zaoferowana cena netto 

C bof – cena netto badanej oferty 

Maksymalna ilość punktów: 100 

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi, który otrzyma największą liczbę punktów oferty.

6. Termin składania ofert

Oferta powinna być złożona w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie www.tarr.org.pl.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w całości lub w części 
na dowolnym etapie i z dowolnej przyczyny.

7. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: info@trabo.pl
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.

8. Termin realizacji umowy

Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie wskazanym
w ofercie, nie później niż do 20 listopada 2021 roku.
Dostawca może wykonać umowę wcześniej niż wyznaczone powyżej terminy.

9. Kontakt w sprawie składania ofert

Paweł Lewandowski
mob. 728 454 984
e-mail: info@trabo.pl



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 d  opuszcza możliwości 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 dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.


