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Czarna, dnia  19.12.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
i SPECYFIKACJA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
 

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie „Dostawy, montażu i uruchomienia 
pionowego centrum obróbczego CNC” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar 

poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek” 
 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 
o wartości zamówienia:, która przekracza kwotę 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT),  
 
 

 
RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Dostawy  

ZAMAWIAJĄCY: Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 

824a zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum 

obróbczego CNC” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego 

produktu na rynek” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP Wniosek o dofinansowanie projektu nr: 

RPPK.01.04.01-18-0207/17 2 Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie „Wytycznych 

Instytucji Zarządzającej Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r. Do niniejszego postępowania nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.)  
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I. WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO CNC: -  

- sterowanie CNC 4 osie w języku polskim wraz z przygotowaniem do podłączenia stołu 

obrotowego 

- monitor kolor min. 15”, pamięć min. 1 GB, złącze USB i karta sieciowa 

- blokowanie pamięci sterownika kluczem 

- opcja pozwalająca monitorować stanu pracy obrabiarki zdalne przez internet 

- przesuw w osi X – nie mniej niż 1000 mm 

- przesuw w osi Y – nie mniej niż 500 mm 

- przesuw w osi Z – nie mniej niż 600 mm 

- odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem – min. 100-700 mm 

- powierzchnia stołu X x Y – nie mniej niż 1200x450 mm 

- max. obciążenie stołu min. 750 kg 

- szybkości posuwów w osiach minimum 35 m/min 

- stożek wrzeciona – ISO 40 

- maksymalne obroty – min. 12000 obr/min 

- maksymalny moment obrotowy – min. 120 Nm 

- maksymalna moc wrzeciona – min. 20 kW 

- magazyn narzędzi boczny, liczba narzędzi w magazynie – min. 24 

- maksymalna średnica narzędzi – min. 120 mm 

- czas wymiany narzędzia maksymalnie 2 sek. 

- zestaw sond do detalu i narzędzia z oprogramowaniem 

- dokładność pozycjonowania maszyny nie gorsza niż +/- 0,005mm 

- powtarzalność pozycjonowania maszyny nie gorsza niż +/- 0,003mm 

- korpus żeliwny, masa obrabiarki min. 5000 kg 

- wyrzutnik wiórów 

- wysuwany zbiornik na chłodziwo min. 200 L napełniony chłodziwem 

- Gwarancja 24 miesiące, bez limitów godzin 

- chłodzenie przez wrzeciono min. 20 bar 

- układ filtrowania chłodziwa z filtrem 25 mikronów lub lepszym 

- centrum obróbcze powinno mieć możliwość instalacji czwartej osi, 

 

Zamówienie obejmuje Dostawę, montaż i uruchomienie pionowego centrum obróbczego 

CNC, a także szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. 

 

Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia ofert/y na etapie oceny formalnej, które nie 

spełniają ww. parametrów. 

 

Kod CPV: 42638000-7  
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II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci, 

którzy spełniają warunki wymienione poniżej:  

1. Ofertę złożą na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). Oferty 

złożone w innej formie zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się ofert na poszczególne 

elementy urządzenia.  

3. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zapytania ofertowego, spełniać, co najmniej wymagania 

przedstawione w punkcie I zapytania, oferta niespełniająca wymagań punktu I zapytania, 

będzie odrzucona.  

4. Oferta musi zostać uzupełniona komputerowo lub czytelnie pismem odręcznym.  

5. Oferta musi zawierać następujące elementy:  

- nazwę i adres Oferenta  

- datę sporządzenia oferty  

- osobę do kontaktu, z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu i email  

- cenę netto w PLN lub EURO (obejmująca cały przedmiot zamówienia) Podana w ofercie cena 

ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego 

zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym 

i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 

stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. W przypadku 

wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP 

obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień oceny ofert. Cena dla przedmiotu zamówienia 

może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny 

być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego 

przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

- czas realizacji zamówienia  

- czas gwarancji (liczony będzie od dnia podpisania protokołu dostawy maszyny)  

- odległość serwisu podana w kilometrach 

- termin ważności oferty ( nie krótszy niż do 08.01.2018), okres krótszy nie będzie brany pod 

uwagę, oferta zostanie odrzucona  

6. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
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na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu 

prawnym.  

7. Oferta (wraz z załącznikami) powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. 

w skoroszycie, itp.). 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: 

,,OFERTA – Dostawa, montaż i uruchomienie pionowego centrum obróbczego CNC”). Ofertę 

można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem firmy przewozowej lub droga pocztową. 

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (listem poleconym), bierze się pod uwagę datę 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

8. Ofertę należy złożyć w formie wyłącznie papierowej (inne formy ofert nie będą 

honorowane). 

9. Oferent może wycofać swoją ofertę przed wymaganym terminem składania ofert, po 

uprzedniej pisemnej informacji o wycofaniu oferty.  

10. Lista obowiązkowych załączników do oferty:  

a. Dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca ofertę jest do tego uprawniona (np. 

odpis z KRS, CEIDG, pełnomocnictwo lub inne);  

b. Specyfikacja oferowanego urządzenia zawierająca, co najmniej informacje odnoszące się 

do wymagań z punktu I zapytania  

11. Oferent musi prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

12. Oferują centrum obróbcze o parametrach i funkcjonalności będących na poziomie, co 

najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym  

13. Posiadania wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej działalności 

lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym 

 

14. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy  

15. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania 

16. Nie zalegają z opłacaniem podatków i innych opłat należnych skarbowi państwa  

17. Nie zalegają z opłacaniem składek oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  

18. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
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związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, 

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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, a w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

19. Zamawiający w celu braku podstaw do wykluczenia Dostawcy/Oferenta żąda złożenia wraz 

z ofertą podpisane „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy 

Dostawcą/Oferentem a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do 27 GRUDNIA 2017 R. do GODZ. 15:30  

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 37-125 Czarna 824a Oferty wraz z załącznikami należy 

składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,OFERTA – Dostawa, montaż 

i uruchomienie pionowego centrum obróbczego CNC”)  

Składane oferty należy podpisać i opieczętować.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.  

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.  

TERMIN i MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 27 GRUDZIEŃ 2017 R. GODZ. 16:00,   

37-125 Czarna 824a 

 

II. OFERTY, KTÓRE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE, BĘDĄ OCENIANE NA PODSTAWIE 

KRYTERIÓW PUNKTOWYCH  

1/ CENA NETTO – znaczenie (waga) 50 pkt 

Sposób punktacji : punkty będą przyznawane w skali od 0-50, według wzoru :  

Punkty = najniższa cena postępowania/ cena badanej oferty) x 50  

Pod uwagę będzie brana cena netto w PLN lub w EURO wskazana w ofercie.  

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z 
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terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 

wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień oceny ofert. Cena dla przedmiotu 

zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

2/ GWARANCJA – znaczenie (waga) 20 pkt 

Sposób punktacji :  
- okres gwarancji do 12 miesięcy 0 pkt  
- okres gwarancji od 18 miesięcy do 23 miesięcy 10 pkt  
- okres gwarancji 24 miesiące i więcej 20 pkt  
 
3/ SERWIS W ODLEGŁOŚCI  – znaczenie (waga) 10 pkt 

- powyżej 100 km , 0 pkt 
- poniżej 100 km,  5  pkt 
- poniżej 50 km , 10 pkt 
 

4/TERMIN DOSTAWY – znaczenie (waga)20 pkt  
-do 5 tygodni 20 pkt  
-do 8 tygodni 10 pkt  
powyżej 8 tygodni 5 pkt  
 
ŁĄCZNA OCENA OFERT :  

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium 1/ Cena netto Kryterium 2/ 
Gwarancja Kryterium 3/ Serwis w odległości 4/ Termin dostawy, zostaną dodane do siebie i na 
tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może 
uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

W przypadku, gdyby wybrany Oferent odmówił podpisania umowy, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Dostawcą/Oferentem , który kolejno uzyskał najwyższą liczbę punktów. 
W razie opóźnienia dostawy, niekompletnej dostawy lub dostawy sprzętu , który nie spełnia 
wymagań zapytania ofertowego Dostawca obowiązany jest zapłacić karę umowną 
w wysokości 0,2 % wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania 
z zamówionego sprzętu, nie więcej niż 15 % łącznego zobowiązania. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 30.04.2018 r.  

 



 

7 
 

IV. WARUNKI ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 

z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Dostawcy.  

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w przypadku: -zmiany jakichkolwiek rozporządzeń 

i przepisów i dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na 

realizacje umowy - zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Dostawcy - 

zmiany terminu płatności - zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego)  

3. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy 

podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

V DODATKOWE WARUNKI 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert przewidzianym 

w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny, przy czym Zamawiający dokona 

opublikowania zmian z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian. 

2. Unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny, 

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. 

4. Nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Dostawcą. 

5. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentowi/Dostawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu 

o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe 

stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ryszard Dąbek 

Nr telefonu, e-mail osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

/+48/ 503 013 577,     ryszard@halmar.org 

mailto:ryszard@halmar.org

