
                                                           

Centrum projektowo-obliczeniowe CENTINO - Krzysztof Nadolny
ul. Ropczycka 1a, 61-316 Poznań, Poland
NIP:879-204-22-53
Tel: +48791765510
www.centino.pl

Poznań, 22.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/10/2018

NA ZAKUP NOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO

(TOKARKO-FREZARKI)
w związku z realizacją, w ramach

    Działania 19 LEADER

Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii   rozwoju 
  lokalnego kierowanego przez społeczność

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

projektu pt.:

“Rozwój firmy CENTINO poprzez zakup nowych obrabiarek i utworzenie nowych usług”

przez Centrum projektowo-obliczeniowe Centino Krzysztof Nadolny
zapraszamy Panń stwa do udziału w konkursie ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. WPROWADZENIE

a. Postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  wytycznymi  kwalifikowania  wydatków
objętych dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020

b. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego
traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

c. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
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2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centrum projektowo - obliczeniowe Centino Krzysztof Nadolny
ul. Ropczycka 1A, 61-316 Poznań

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostawy:

fabrycznie  nowego,  nieużywanego  centrum  obróbczego  (tokarko-frezarki)   zgodnie  z
poniższym opisem:

a. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRUM OBRÓBCZEGO

■ Centrum obróbcze Proficenter 700 BQV z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi i200 ze stołem
odchylanym RT 4 S – 100 mm 

■ Elektroniczna, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej

■ Automatyczny posuw wzdłużny i  poprzeczny

■ Łoże indukcyjnie hartowane i szlifowane

■ Odchylana głowica

■ Głowica frezowa z cyfrowym wyświetlaczem prędkości i głębokości, wyposażona w bieg w
lewo i prawo

■ Precyzyjna regulacja dosuwania kła za pomocą ręcznego koła podczas frezowania

■ Sanie poprzeczne z narzędziowymi przesuwane w osi X

■ Podstawa D6 Deluxe, 

■ Toczenie – średnica/długość: minimum 200/700 mm, obroty max 1000, moc silników min.
1kW

■ Frezowanie: frez trzpieniowy – 20 mm, wysuwanie 170 mm; frez czołowy – 50 mm, 2000
obr/min, moc 0,6 kW

■ Wiercenie: 20 mm

■ Uchwyt 3-szczękowy 160 mm, kołnierz uchwytu 160 mm, uchwyt z wieńcem zębatym 1-
13 mm/B16

■ Trzpień, stały kieł centrujący, koła zmianowe, imak czteronożowy, śruba mocująca M10
do układu frezarki

■ Cyfrowy wskaźnik skoku kła i cyfrowy wskaźnik liczby obrotów

■ Osłona śruby pociągowej, tylna ściana na wióry, narzędzie do obsługi, wymagane prawem
osłony bezpieczeństwa

■ Imadło szybkozaciskowe SP 55

■ Zestaw tulei zaciskowych frezu ER 25, MK 2,3 – 25 mm, minimum 16 sztuk.

■ Tuleja redukcyjna MK 3/2

■ Zestaw frezów palcowych TiN powlekanych 3-20 mm, minimum 20 sztuk

■ Zestaw noży tokarskich z płytkami węglikowymi HM, 12 mm, minimum 9 sztuk

■ Zestaw noży tokarskich HSS, 12 mm, minimum 8 sztuk

■ Oznakowanie bezpieczeństwa maszyny: CE

■ Pełna dokumentacja DTR w języku polskim

■ Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
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b. Zakres  oferty  musi  obejmować  montaż  i  rozruch  oferowanego  urządzenia  u

zamawiającego w miejscu dostawy.

c. Protokół odbioru maszyny i rozruchu musi zawierać pozytywny wynik z wdrożenia.

4. WYMAGANIA DODATKOWE

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  składania  ofert  częściowych.  Wykonawca  musi
przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia.

Kod CPV: 42638000-7: Centra obróbkowe do obróbki metalu

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

a. Termin  realizacji  niniejszego  zamówienia  -  do  14  dni  od  podpisania  umowy  z
Wykonawcą.

b. Miejsce dostawy, montażu i rozruchu: Pomarzanowice 1, 62-010 Pobiedziska.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące potencjału technicznego do wykonania zamówienia, jak również
posiadania  odpowiedniej  wiedzy,  doświadczenia  i  uprawnień,  znajdują  się  w  sytuacji
ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia.  Ocena  spełnienia  w/w
warunków  zostanie  dokonana  na  podstawie  złożonych  wraz  z  ofertą  oświadczeń  i
dokumentów.  Niespełnienie  w/w warunku skutkować  będzie  wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania i uznanie oferty za odrzuconą.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

a. Oferta  powinna  zostać  sporządzona  według  wzoru  formularza  ofertowego,
stanowiącego załącznik nr 1.

b. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

■ oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  według
załącznika nr 2.

■ oświadczenie  o  braku  powiązań  osobowych  lub  kapitałowych  według
załącznika nr 3.

■ szczegółową  specyfikację  przedmiotu  oferty,  pozwalającą  na  dokonanie
stosownej  weryfikacji  oferowanego  przedmiotu  zamówienia  względem
wymagań  Zamawiającego  (wskazujący  w  szczególności  oferowany  typ,
rodzaj,  model,  producenta,  numer  katalogowy,  charakterystykę  produktu  i
inne istotne).

■ pełnomocnictwo  do  działania  w  imieniu  Wykonawcy  -  jeżeli  dotyczy
(oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

■ aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

c. Wykonawca jest związany z ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
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d. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie. Ewentualne poprawki

w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę
uprawnioną.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z
tłumaczeniem na język polski.

e. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

f. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

g. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

a. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie na adres e-
mail: biuro@centino.pl z dopiskiem “Oferta w zakresie dostawy Centrum obróbczego
(tokarko-frezarki)”, osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych/kurierów
na adres siedziby zamawiającego.

b. Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2018 o godzinie 12:00

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

a. Wykonawca określi cenę zamówienia w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie
uwzględniając należny podatek VAT.

b. Cena  podana  przez  Wykonawcę  musi  zawierać  wszystkie  koszty  wykonania
przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

c. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.

10. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający oceni oferty wg następujących kryteriów:

a. Cena (brutto): 90%

W ramach ww. kryterium punkty przyznawane będą wg następującego wzoru:

cena oferty najniższa  /  cena oferty ocenianej x 100 pkt x 90%

W ramach kryterium “Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 punktów
(pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrągleń).

b. Gwarancja: 10%

Przez  kryterium  „Gwarancja”  zamawiający  rozumie  określoną  przez  Oferenta
gwarancję  (liczbę  miesięcy)  na  przedmiot  zamówienia  wskazany  w  ofercie.
Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z
zaproponowanym  przez  nich  terminem  obowiązywania  gwarancji.  Punkty  będą
przyznawane za zaproponowanie okresu gwarancji producenta:
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• 24 i więcej miesięcy – 10 pkt,
• 18 - do 24 miesięcy – 5 pkt,
• Do 18 miesięcy  – 0 pkt

Oferty,  spełniające  wszystkie  wymogi  przedstawione  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym,
zostaną  uszeregowane  od  najmniej  korzystnej  do  najbardziej  korzystnej  w  ramach
poszczególnych  kryteriów.  Następnie  ofertom  zostaną  przyznane  punkty  zgodnie  z
metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej.

Za  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  uzyska  najwyższą  sumę  punktów
przyznanych  w  obu  kryteriach  tj.  “cena”  i  “gwarancja”.  Maksymalnie  Wykonawca  może
uzyskać 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w
formularzu oferty oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do oferty,
który nie będzie podlegał uzupełnieniu.

11. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  ZOSTANĄ  DOPEŁNIONE  PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

a. Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana,  o  terminie
złożenia zamówienia i płatności.

12. UNIEWAŻNIENIE I ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA ORAZ ODRZUCENIE OFERT

a. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy:

■ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
■ cena najkorzystniejszej  oferty przewyższy kwotę,  którą Zamawiający może

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
■ postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej

umowy,
■ wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie

postępowania  lub  wykonanie  zamówienia  nie  leży  w  interesie
Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

b. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

■ zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

c. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

■ jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
■ została  złożona  przez  podmiot:  niespełniający  warunków  udziału  w

postępowaniu  w  sprawie  wyboru  przez  beneficjenta  wykonawcy  danego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w
zapytaniu ofertowym lub powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem
lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy,
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■ została  złożona  po  terminie  składania  ofert  określonym  w  zapytaniu

ofertowym,
■ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
■ zawiera rażąco niską cenę,
■ Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki,

o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający,
■ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W  w/w  sytuacjach  Wykonawcom  nie  będą  przysługiwały  żadne  roszczenia  związane  z
przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTEM

Do porozumiewania  się  z  Oferentami,  w sprawach związanych z  postępowaniem pytania
należy kierować pod adres mailowy: biuro@centino.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
Krzysztof Nadolny, tel. 791-765-510, e-mail: biuro@centino.pl.
Kontakt telefoniczny: pn-pt 08:00-16:00

14. ISTOTNE POSTANOWIENIA W PROJEKCIE UMOWY

a. Zakończenie  realizacji  przedmiotu  umowy  na  podstawie  specyfikacji  technicznej
nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

b. Za  termin  wykonania  umowy  uważa  się  dzień  podpisania  przez  obie  strony  bez
zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

c. Zamawiający  za  wykonany  przedmiot  umowy  zapłaci  wynagrodzenie  ustalone  na
podstawie oferty przelewem/przelewami na konto Wykonawcy.

d. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

e. Miejsce  dostawy:  Pomarzanowice  1,  62-010  Pobiedziska.  Dostawa  przedmiotu
obejmuje:  dostarczenie  przedmiotu  umowy  bezpośrednio  do  miejsca  wskazanego
przez zamawiającego i  instalację przedmiotu oraz krótkiego instruktażu w zakresie
prawidłowej obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.

f. Dostarczony przedmiot  umowy będzie  gotowy do pracy,  będzie  posiadał  wszelkie
niezbędne do właściwego korzystania instrukcje w języku polskim i musi  spełniać
normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania.

g. Przedmiot  umowy  objęty  niniejszą  umową  będzie  dostarczony  i  uruchomiony  w
miejscu dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

h. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi  w formie protokołu odbioru podpisanego przez
obie strony.
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i. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w

okresie gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat za transport i dojazd.

j. Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki  zapewnia jej  usunięcie w czasie nie
dłuższym niż 14 dni, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

k. Jeżeli  opóźnienie realizacji  zamówienia wydłuży się więcej niż o 21 dni,  wówczas
zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  z  Wykonawcą  i  żądać  rekompensaty
poniesionych strat.
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