Piastów, dnia 05.12.2017 r.
STOMILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Budowlanych 54, 45-124 Opole
adres do korespondencji:
ul. Warszawska 49/51, 05-820 Piastów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Technologia wytwarzania wysokowytrzymałych
wyrobów cienkościennych wielokrotnie skręcanych, wierconych metodą flow-drill” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. STOMILEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działając zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na:
Wiertarka bramowa CNC – 1szt.
I. Przedmiot zamówienia:
Wiertarka jest zaprojektowana do wiercenia, gwintowania i frezowania w profilach, kształtownikach,
rurach, blachach i płaskownikach stalowych, stąd jej wykorzystanie we wdrażanym procesie
technologicznym pozwoli na uzyskanie optymalnych i niespotykanych w konkurencyjnych
rozwiązaniach parametrów użytkowych. Planowane do zakupu urządzenie, które będzie wykorzystane
na ostatnim etapie procesu technologicznego, po wycięciu i wygięciu elementów przestrzennych służyć
będzie przede wszystkim do wygniatania gwintów oraz nawiercania otworów metodą flow-drill wraz
z opracowaną przełomową metodą kontrolowania kształtu i wielkości kołnierza powstającego
w procesie wiercenia.
Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia: ul. Warszawska 49/51, 05-820
Piastów.
Minimalne pożądane parametry techniczne:


Głowica robocza:
 ruchoma głowica w 3 osiach X, Y, Z,
 średnica wiercenia dla stali ST60 i żeliwa wiertłem HSS: nie mniej niż 28 i nie więcej niż 37 mm
 średnica gwintowania dla stali ST60 i żeliwa: M18-M22
 zakres prędkości obrotowej wrzeciona: 50 –4000 obr/min
 posuw wrzeciona regulowany mm/obr.
 mocowanie narzędzi: stożek BT40



Automatyczna wymiana narzędzi:
 magazyn narzędzi zintegrowany z portalem
 ilość narzędzi w magazynie: 8-10 szt.
 wymagane ciśnienie powietrza 6-6,4 bar.



Stół roboczy
 długość robocza stołu 4500-5000 mm
 szerokość robocza stołu 500-600 mm
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wysokość stołu 880-980 mm
system chłodzenia wewnętrznego ze zbiornikiem z emulsją ciśnienie min. 4,0 bary

ślimakowy centralny odciąg wiórów ze zbiornikiem na wióry



Prędkości przejazdu w osiach X, Y, Z
 prędkości przejazdu w osi X ,Y: 25-35 m/min
 prędkości przejazdu w osi Z: 4,0-5,0 m/min



Konstrukcja i budowa:
 stalowa spawana konstrukcja portalu
 pozycjonowanie wrzeciennika w osiach Y, Z: precyzyjne śruby kulowe
 pozycjonowanie wrzeciennika w osi X: listwa zębata
 dokładność pozycjonowania osi X, Y, Z: +/- 0,1-0,2 mm /1 mb
 automatyczna korekta pozycjonowania osi Z
 interpolacja w osiach X ,Y
 osłona wrzeciona
 wrzeciono napędzane przez silnik asynchroniczny o mocy min. 8,9 kW z regulowaną prędkością
w zależności od rodzaju przełożenia kół zębatych,
 opcja wiercenia termicznego,
 system automatycznego smarowania wierteł termicznych i gwintowników
 system automatycznego smarowania mgłą olejową gwintowników
 automatyczne smarowanie prowadnic liniowych we wszystkich osiach
 automatyczna kalibracja długości narzędzia
 automatyczny system gwintowania
 mechaniczne bariery bezpieczeństwa
 frontowe bariery bezpieczeństwa
 napięcie zasilające 400V , 50Hz



Sterowanie
 programowanie operacji: sterownik PLC
 układ sterowania maszyną typu OMRON (lub równoważny) z oprogramowaniem typu NJ WIN
13 (lub równoważnym) oraz ISO standard,
 dotykowy monitor kolorowy minimum 12 cali
 system operacyjny
 pamięć PC minimum 3GB
 programowanie współrzędnych poprzez 3 dialogowe menu
 programowalne punkty zero: sterowane 3 osie X, Y, Z
 min. 2 wyjścia USB
 min. 1 wyjście RJ 45



Maszyna musi być wykonana zgodnie z dyrektywami UE.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

42638000-7 Centra obróbkowe do obróbki metalu
II. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 21.05.2018r. (przez co rozumie się wykonanie
oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia).
III. Warunki udziału w postępowaniu:
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Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:








Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
we wskazanym terminie.
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.

Przedłożenie specyfikacji maszyny, pozwalającej ocenić parametry techniczne i odnoszącej się
do każdego parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Przedłożenie listów referencyjnych potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej
2 zamówień dotyczących wiertarki bramowej do rur i profili, wykonanych w latach 2012-2017
lub jeśli oferent działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu
składania ofert.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących
dokumentów:
1. Złożenie oferty zawierającej:
 nazwę, adres i NIP oferenta,
 datę wystawienia oferty,
 dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
 termin ważności oferty,
 cenę netto i brutto,
2. Złożenie na ofercie oświadczeń następującej treści






Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące
przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Złożenie specyfikacji maszyny, pozwalającej ocenić parametry techniczne i odnoszącej się do
każdego parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Przedłożenie listów referencyjnych potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej
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2 zamówień dotyczących wiertarki bramowej do rur i profili, wykonanych w latach 2012-2017
lub jeśli oferent działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu
składania ofert.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz
z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt III niniejszego zapytania ofertowego,
specyfikacją pozwalającą ocenić parametry techniczne maszyny oraz kopiami listów referencyjnych
potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 zamówień dotyczących wiertarki
bramowej do rur i profili, wykonanych w latach 2012-2017 lub jeśli oferent działa krócej, to przez okres
jego działalności przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w języku polskim lub dołączyć tłumaczenie na język polski.
Sposoby składania ofert (do wyboru):
1) osobiście w zakładzie produkcyjnym: Stomilex Sp. z o.o., ul. Warszawska 49/51, 05-820
Piastów,
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Stomilex Sp. z o.o., ul. Warszawska 49/51,
05-820 Piastów,
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: mbogaj@stomilex.pl.
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 05.01.2018r.
V. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.


Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Pod
uwagę brany jest termin wpływu oferty do Zamawiającego.



Oferty nie złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.



Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia

nie podlegają zwrotowi.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie
postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.



Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach
postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.



Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w każdym momencie postępowania.

VI. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert
cena netto w PLN/EUR 1

waga
80%

maksymalna liczba punktów
80
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gwarancja w miesiącach

20%

20

1

w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:


Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 80%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie



Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących
przedziałów:




gwarancja: 12 miesięcy i mniej – 0 pkt
gwarancja: powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy włącznie – 10 pkt
gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 20 pkt

VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo
lub kapitałowo z Stomilex Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie między Stomilex Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Stomilex Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Stomilex Sp. z o.o. 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).

VIII. Warunki dokonania zmiany umowy:



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków
płatności, zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu
rzeczowego.
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Zamawiający będzie potrącał od wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto
za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia, na co wykonawca wyraża
zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

IX. Zastrzeżenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Stomilex Sp. z o.o. do żadnego określonego
działania:
 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Stomilex Sp. z o.o.
do akceptacji oferty, w całości lub części.
 Stomilex Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 Stomilex Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.

..................................
podpis i pieczęć firmy
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy

Oferta dla
STOMILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Budowlanych 54, 45-124 Opole
adres do korespondencji:
ul. Warszawska 49/51, 05-820 Piastów
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/2017 z dnia 05.12.2017r. dotyczące zakupu wiertarki
bramowej do rur i profili – 1 szt. związanej z projektem pn. „Technologia wytwarzania
wysokowytrzymałych wyrobów cienkościennych wielokrotnie skręcanych, wierconych metodą flowdrill” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………………………*
Adres: ……………………………………………………………………………………… *
NIP: ……………………………………………………………………………………………*
II. Warunki cenowe oferty
Ważności oferty: …………… dni* (minimum 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego:

Lp.

Przedmiot zamówienia

1

Wiertarki bramowa do rur
i profili – 1szt.

Cena netto*
w PLN/EUR**1

Cena brutto*
w PLN/EUR**1

Gwarancja
w miesiącach*

1

w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego
sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:




Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.
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Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące przedmiotu
zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:
1. Specyfikacja maszyny pozwalająca ocenić parametry techniczne i odnosząca się do każdego
parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Kopie listów referencyjnych potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej
2 zamówień dotyczących wiertarki bramowej do rur i profili, wykonanych w latach 2012-2017
lub jeśli oferent działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu
składania ofert.

Miejscowość, data*

Pieczęć Oferenta*

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Oferenta *

*dane obligatoryjne
** niepotrzebne skreślić
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