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Białystok, 07.02.2018
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ZAMAWIAJĄCY

IWET Marta Lubak
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 19

l6-001 Kleosin

il. oPI§ PRZEDMIoTU ZAMÓwrnNrł
Przedmiotem zamówienia jest zakup Technologii produkcji protezy kończyny zwierzęcej
urządzenia CNC opańej o w zgłoszenie patentowe nr P.418289.

].

na

Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, nr

projektu RP0.01.03.00-20-0027lt6, Tytuł projektu: ooWzrost innowacyjności i
konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych
technologii produkcji".

2. Nazwa i kod

dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku

Zamowięń (CPV):
72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
45262670-8 - Obróbka metali

III.

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony

n in i ej

sze

w

Załączniku nr 1 do

go Zapytania ofertowego.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zarnówienia: do dnia 3ll03l2018 r.

ry. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Ofeitę należy złoĘó na formularzu ofertowym zŃączonym do niniejszego Zapytania ofertowego
(Zńącznik nr ż) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (ZŃącznik nr 3).

2.

Złożona oferta powinna:

o
o

byó zgodnaz treściąprzedmiotow ego zapytania ofertowego;
za-więraó całkowitą cenę netto

zaprzedmiot zapytania.

**OJbrty zlożone w walucie obcej będq rozpatrwane po przel.iczeniu na polskie zlote według

średniego kursu NBP, v,edług kursu z ńtia przypadajqcego

na

ostatni dzień wyznaczony na

skladanie ofert.
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a

być sporządzona w sposób czytelny;

a

WSZelkie ZmianY naniesione przez Oferenta w treściofefty po

:

'..

.'

l
l

jej sporządzeniu muszą być

parafowane przez oferenta:
opatrzona pieczątką

a

b1.,ć

a

posiadać datę sporząd zenia:

a

zawieraó adres Iub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

a

byc podpisana czyteInie przez osobę peŁlomocną ze strony oferenta;

a

zarvieraĆ r,vszYstkie \Yyrnagane niniejszyrł zapytatliem dokutnenty
wprowadzatlia do ich treścijakichkolrviek zastrzeżeń ze stroIly oferenta.

fi rnror,vą;

i

oświadczenia bez

V. WARUNKI WYKLUCZENIA ZUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykluczerri zudziŃu w postępowaniu zostaną oferenci, ktorzy:

1. Nie

spełnią wymagań formalnych,

2. Złożąofertępo wskazanym terminie,
3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i

doświadczeniaoraz nie dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.

Posiadają Powiązania kaPitałowe lub osobowe

lub osobowe

rozuI-nie

się

z Zamawiającytn. Przez porviązania kapitałowe
wzajemne powiązania mięclzy Beneficjentem lLlb osobanri

uPowazniollYmi do zaciągat'ńa zobowiązaIi w imieIlil"l Beneficienta lLrb osobaIni wykonLrjącymi
w

imieniu Beneficjenta czynności związarle

z

przygotowaniel-n

i

przeprowadzeniem procedury

wyboru rvykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)
b)
c)

spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu, co najrnniej 10 oń udziałólv ILlb akcji,

uczestniczeIliu

Pełnienir"r

r,v

fLlnkcji członka orgallLl nadzorczego lLrb zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d)

Pozostawaniu lv związku małzeńskim, w stosllnku pokrer.vielistwa lLrb powinowactwa

\v linii Prostej. Pokrewieństwa drugiego stopnia lub por.vitlowactrva drugiego stopnia rv Iinii
bocznej lub w stosullku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-1

Oferta Powinna byó przesłana za pośrednictwem poazty,kuriera, albo dostarczona osobiście

na adres: IWET Marta LubaĘ ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 19, 16-00l Kleosin

2
3
4

lub tez przesłana maileln na adres internetowy finny: iryet(@iryet.vet.

Oferty należy składać do dnia 11.02.2018.
Za datę wpływu uznaję się datę r.vpłyrvu oferty do zanlar,viającego
ZaPYtanie ofeftowe zan"tieszczono na stronie internetowej firmy wrvw.irvel.vet.
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VII. OPIS KRYTERIÓW OCEXY OFERTY I ICH ZNACZENIE
PrzY wYborze najkorzystniejszej ofurty, Zamawiający kierowaó się będzie następującym kryterium:

A.
B.

Cena przedmiotu zamówienia - waga kryterium 807o;
Czas realizacji przedmiotu zamówienia - waga kryterium żO"ń.

OfertY będą oceniane

w

odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

Oferentów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma
maksymalną ilośó punktów.

PozostaĘm Oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniej sza hczba punktów.

Ad. A) Cena przedmiotu zamówienia
Algorytm oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia:
cena minimalna
Wp (C) =

--_________

__ x

80 pkt.

Cena oferty badanej
gdzie:

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofęrt
Cena oferĘ badanej - cena netto w PLN badanej oferty,

CenY

w

ofercie przetargowej wpisane do Ofefty muszą obejmowaó wszystkie kosńy oraz
zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rubaĘ i upusĘ finansowe. Powinny byó podane w

waltościnetto.
Suma punktów maksymalna: 80 pkt.

Ad. B) Czas realizacji przedmiotu zamówienia
Algorytm oceny kryterium czas ręalizacji przedmiofu zamówienia:

G-

Min. czas realizacji przedmiotu zamówienia
20 pkt.

Czas rea|izacji przedmiotu zamówienia oferty badanej
gdzie:

Czas realizacji przedmiotu zamówienia oferty badanej

-

czas realizacji przedmiotLr zamówienia

oferty badallej liczony w dniach kalendarzowych

Min. czas realizacji przedmiotu zamówienia * czas realizacji przedmiotu zamówienia oferly w
które.i zaoferowal]o najkrótszy czas realizacji zamówienia liczony w dniach kalendarzowych spośród

wszystkich ocen ianyclr ofeft
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Czas realizacji zamówienia powinien zostaó podany w dniach kalendarzowych.
Suma punktów maksymalna:20 pkt.

vm. TBRMIN ZWąZANIA orBRTĄ
Termin związania ofertą wynosi minimum 14 dni.

IX. INFORMACJB DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na swojej stronie internetowej.

2,

Zamawiający zastrzęga sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania
bez podania przyczyny na kazdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INFORMACJE

3.

Zamawiający nie przewiduje możliwościskładania ofert częściowych do przedmiotowego
zapytania.

4.

Zamawiającv przewiduje możliwośczmian postanowień zawartęi umowy, w przypadku, gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
r

5.

w zakresie mającym wpĘw

na

eallzację przedm iotu um owy.

Warunki zmiany umowy/zamówienia: Zamawiającv przewiduje mozliwośó dokonania zmian

w stosunku do treścioferty w przypadku nieprzewidzianych
dokonywania wyboru oferty, a w szczególności zdarzeń ekonomicznych,

postanowieti zawartej umowy
zdarzęń w momencie

techn icznych lub wystąpien i a i nnych nieprzewidzianych zdarzeń l osowych,

6.

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Lubak pod numerem telefonu 669 003 808, mail:
iwet@irvet.vet

XI.ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik nr 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań zZamawiającym
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Załącznik 1 do Zapytania ofeńowego nr 1lż018 z dnia

07

'.

'.'

.'

I

I

.02.ż018

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Technologia produkcji protezy kończyny zrvierzęcej na urządzenia CNC
Planowana do opracowania technologia powinna opierać się o zgłoszenie patentowe nr P.418289.

W skład opracowania wchodzą:

l,

allaliza danych rvej ściowych (konstrLrkcyj nych i technologicznych)

2.

wybór półfabrykatLt,

3.

określenie wstęprrego planu operacyjnego

4.

wybór baz obróbkowych

5.

opracowanie operacji technologicznych:

6.

wybór środków teclrnologicznych (obrabiarel< i pornocy warsztatowych)

7.

określenie naddatków i r,vyrniarów obróbkowych

8.

określenieliczby i kolejności przejść

9.

rvybór parametrólv obróbki

sposobr-r

jego lvykonania, określenienaddatków na obróbkę

l0. określenie nortlly czasu dla poszczególnych operacji potrzebnych do realizacji procesll
. analizaekonomiczna procesLl technologicznego

1

l

l

2. ostateczlle opracowanie plarru operacyjnego

l

3. wykonanie dokumetltac.ii technologicznej

fła łre tŁŁbŁ\
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Zńącznik2 do Zapytania ofertowego nr

l

'.

...J .'

I

112018 z dnia 07 .02.2018

Nazwa oferenta, adres
numer telefonu, NIP

Data i miejsce

FORMULARZ OFBRTOWY

Technologia produkcji protezy kończyny zwierzęcej na arządzenia CNC
oparta o w zgłoszenie patentowe nr P.418ż89.

1.

)

Cena przedmiotu zamówienia

wartośćnetto

w dniach
kalendarzowych

Czas realizacji przedmiotu zamówienia

Oświadczam,iżna zakres oferowanej usługi będą wchodziĘ następujące elementy:

1. analiza danych wejściowych (konstrukcyjnych i technologicznych)
2. wybór półfabrykatu, sposobu jego wykonania, określenie naddatków na obróbkę
3. określenie wstępnego planu operacyjnego
4. wybór baz obróbkowych
5. opracowanie operacji technologicznych:
6. wybór środków technologicznych (obrabiarek i pomocy warsztatowych)
7. określenie naddatków i wymiarów obróbkowych
8. określenieltczby i kolejnościprzejść
9. wybór parametrów obróbki

10. określenie normy czasu dla poszczególnych operacji potrzebnych do realizacji procesu
1 1 . analiza ekonom i czna procesu techn ol ogi c zne go
I

l

2. o stateczne opracowanie p l an u operacyjne go
3. wykonanie dokumentacji technologicznej

Technologia produkcji protezy kończyny zwierzęcej na urządzenia CNC opańa o w zgłoszenie patentowe
nr p.418289 zostanie przygotowana w formie rapońu wruz z niezbędnymi załącznikami
Oświadczam, iż oferta

jestwńna

14 dni.

(podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik3 do ZapyĄania ofertowego nr 1/20l8 zdnia0'7.02.ż0|8

OŚWIADCZENIE
Oferenta o braku powiązań zZamawiającym
Składając przedmiotową ofertę do

IWET Marta Lubak w

postępowaniu prowadzonym w trybie

zapytania ofeftowego oświadczam, że brak jest pomiędzy reprezentowaną przeze mnie firmą

dzialającą pod nazwą
(uzupełnia oferent)

a firmą IWET Marta Lubak jak i upowźnionymi do zaciągania w jej imieniu osób oraz
wykonujących czynnościzwiązane

z

przygotowaniem

i

przeprowadzeniem

ww.

osób

procedury,

jakichkolwiek powiązań tak kapitałowych jak i osobowych polegających w szczególności na:

1)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółkicywilnej lub innej osobowej,

ż) posiadaniu

co rrajmniej l0% akcji lub udziałów,

3)

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczegolub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)

postawania

w związku małżęńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii

bocznej do drugiego stopnia lub

w

prostej,

stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

(p

zgodnie z

odp i s
clo

'

by upov, azn ionej

kumentem rej estrowym)
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