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IWET Mańa Lubak
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1.

il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
przedmiotem zamówienia jest zakup Cnlcrnuvl FREzARsKIE CZTERO oslowE CNC wUz z
OPRZYRZĄDOWANIEM

Zapytanie ofeńowe jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego, Działanie 1.3 Wspieranie inwesĘcji w przedsiębiorstwach, nr

pĄektu RP0.01.03.00-20-0027lt6, Tytuł projektu: ,,Wzrost innowacyjnoŚci i

konkurencyjności firmy IWET poprzez wdrożenie nowych produktów i nowoczesnych

technologii produkcji".

Nanra i kod dotyczący ptzedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówięń

(CPV) : 42623aa0 -9 - F ręzarki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest vlyszczególniony w Zalącmiku nr 1 do

niniej sze go Zapytania ofertowe go.

III. TERMIN WYKONAIYIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: I kwartał 2017 r. (najpóźniej do dnia 3ll03l20l7)

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyó ofertę w formie pisemnej, a sama oferta winna:

2. byó zgodnaz treścią przedmiotowego zapytania ofertowego;

3. zawieraó całkowitą cenę netto zaprzedmiotzapylania.

oferty złożone w walucie obcej będq rozpatrywąne po przeliczeniu na polskie złote według

średniego hlrsu NBP, według kursu z dnia przypadajqcego na ostatni dzień wyznaczony na

sHadanie ofert.

4. byó sporządzona w sposób czyte|ny;

5. wszelkie zmiany naniesione ptzez Oferenta w treści oferty

parafowane ptzez Oferenta;

6. byó opatrzona piecątką firmową;

po jej sporządzeniu muszą byó
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7. posiadać datę sporządzenia;

8. zawieraó adres lub siedzibę Oferentą numer telefonu, numer NIP;

9. być podpisana czytelnie przez osobę pehomocną ze strony Oferenta;

10. zawierać wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty i oświadczenia (w tym

załąnzaik nr 2 i załącznik nr 3), bez wprowadzania do ich treści jakichkolwiek zastrz,eżeń ze

V. WART}NKI WYKLUCZEI\-IA ZVDZI^ł,V W POSTĘPOWA§IIU:

Wykluczeni zudziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:

1. Nie spełnią wymagń formalnych,

2. Złożąofertę po wskazanym terminie,

3. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia omz nie dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe zZamawiającym. Przezpowiązania kapitałowe lub

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upowa:źnionymi

do zaciągartia zobowiązń w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

Beneficjenta cąrnności zvłiązane 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 I0 % udziŃów lub akcji,

c) Pełnieniu funkcji cńotkaorganu nńzorczegolab zarądzającego, prokurenta, peŁromocnika,

d) pozostawaniu w zrviązku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii boczrej

lub w stosuŃu przysposobienią opieki lub kurateli.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OF,ERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem pocńy,kuriera, albo dostarczona osobiście na

adres: IWET Marta LubaĘ ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 19, 16-001 Kleosin

hlb też przesłana mailem na adres internetowy firmy: iwet@iwet.vet.

2. Oferty naleĘ składać do dnia 05.12.2016 do godziny 15.30.

3. Zadatę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do zamawiającego

4. Zapytarie ofertowe zarnieszczono na stronie internetowej firmy www.iwet.vet.

vn. oPIs KRYTERIÓw ocnny OFERTY I IcH ZNACZENIE
Przy wyborzs najkorąystniejszej oferly, Zamawiający kierowaó się będzie naĘpującym kryterium:

d*gę,f Fł§;..łni:;* Lrjt-ra§q
uJ. K.l,. i-jeizyńSklc11o 1! ii;.OC'1 Klecsin
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A. Cena przedmiotu zamówienia - waga kryterium 80%;

B. Warunki rozlięzenia usfugi - termin płatności - \i/aga kryterium 20%.

OfeĄ będą oceniane w odniesieniu do najkorzystrriejszych warunków przedstawionych przez

Oferentów. Ofeńa wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma

maksymalną ilośó punkfów.

Pozostałym Oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mniej sza liczb a punktów.

Ad. A) Cena przedmiotu zamówienia

Algorytm oceny kryterium cena przedmiotu zamówienia:

cena minimalna

Wp (C) = x 80 pkt., gdzie:

Cena ofefi badanej

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Oferly muszą obejmowaó wszystkie koszł oraz

zobowiązania publicznopra\ilne jak i zastosowane rabaĘ i upusĘ finansowe. Powinny byó podane w

wartości netto.

Ad. B) Warunki rozliczania usługi - termin płatności

Zamawiający przy ocenie powyższego kryterium przyjmie następującą punktację:

30 - dniowy termin płatności od dnia prze|<azaniaprzedmiotu zapytaniazamawiającemu- 10pkt

60 - dniowy termin płatności od dnia przekazania przedmiotu zapytania zamawiającemu - 20pkt

Algorytm oceny kryterium,,warunki rozliczeniapłatności":

Suma punktów ofera badanej

Wp (D) = x 20 pkt., gdzie:

S uma punktów maksymalna

Suma punktów maksymalna: ż0 pkt

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin rwiązania ofertą wynosi minimum 30 dni.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej ofeĄ Zamawiający zawiadomi na swojej sffonie internetowej.

{/*,ł-i q !łłŁ*"Ą-,
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2. Zamawiający zastrzęga sobie prawo do odwołania/tlnięważnienia przedmiotowego postępowania

bez podania przycTyny nakńdym jego etapie przed podpisaniem umowy z Oferentem.

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. ZamawiĄący nie przewiduje możliwości składania ofeń częściowych do przedmiotowego

zapytania.

2. Zarnawiający przewiduje możliwośó zmian postanowień zawartej umowy, w prrypadku, gdy

nasĘpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

rcalizacj ę przedmiotu umowy.

3. Warunki zmiany umołvy/zamówienia: Zalnavłiający przewiduje możliwośó dokonania złnian

postanowień zawartej umowy w stosunku do fueści oferly w przypadku nieprzewidzianych

zdarzeń w momencie dokonywania wyboru ofet§, a w szczególności zdarzeń ekonomiczrych,

technicznych lub wysĘpienia innych nieptzewidzianych zdarzeń losowych.

4. Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Lubak pod numerem telefonu 606 490 165, mail:

iwet@iwet.vet

XLZ^LĄCZNIKI

Zńącmknr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniknr 2 Oświadczenie Oferenta o braku powiązńzZamawiającym

Załącmlknr 3 Deklaracja dostawcy urządzenia- Oświadczenie o innowacyjności

iwet Marta Lubak
ul, K.K,Baczyńskiego 19, 16-00.1 Kleosin
NlP: 545-175-47-32 REGON: 361757210
tel: 606-490-165, e-mail: iwet@iwet.vet
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Zńącznik I do Zapytania ofertowego nr 212016 z dnia23.I1.20l6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CrNrnułr FREZARsKIE cZTERo osIoWE CNC wnłz Zoprłx,yRzĄDowANIEM

1. Wymiary stołu teowego (X,Y)- min 600ź50mm

2. Zakres pracyw osiZ- min.400mm

3. Prędkośó wrzeciona - 0- 10000 obr/min

4. Końcówka wrzeciona ISO30

5. Magarynnarzędzi |Usńwrazz kompletem mocowań, tulejek i nakrętek

6. 4 oś obrotowa.

7. System ciągłego chłodzenia narzędzi

8. Czujnik długości narzędzia

9. Ergonomiczny panel sterujący Oprogramowanie sterujące

10. Kompletna zabudowa maszyny

11. Stabilna konstrukcja masryny

1 2. Dokładność pozycjonowania *0,0 1 mm

13. Wrzeciono o mocy min 3kW

14. Komputer z systemem typu WINDOWS, monitor, klawiatura i mysz

15. Serwonapędy AC

16. Pozycjonowanie: czujniki indukcyjne na wszystkich osiach.

17. Konstrukcja: stalowa frezowana

18. Deklaracja zgodności CE

19. Transporl oraz uruchomienie maszyny po stronie producenta.

20. Szkolenie z zakręsl obsfugi i konserwacji maszyny w siedzibie zamawiającego

21. Warunki dodatkowe:

Oferent urządzenia (dostawca lub producent) musi złoĘó oświadczenie zawańe w

załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofeńowegoo doĘczące spełnienia wymogu, Ż
oferowany przez niego typ lub model urządzenia jest oferowany na rynku światołvym nie

dłużej nź2latalub jeżeli jest to najnowsry Ęp tub model urządzaniajest oferowany nie

dłużej niż3lata.

ćwat Marta Lubak
ul. K.K,Baczyńskiego -19. 16-001 Kleosin
N|P: 545-175-47-32 REGON: 3t175721O
tel: 606-490-165, e-mail: iwet@iwcl-vet
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Załącmik 2 do Zap5Ąania ofeńoweg o nr 2/2016 z dnia 23 .l1 .2016

ośwrłnczENIE
Oferenta o braku powiązań zZamawiającym

Składając przedmiotową ofertę do IWET Mańa Lubak w postępowaniu prowadzonym w Ębie
zapytania ofertowego oświadczam, że brak jest pomiędry reprezentowaną przeze mnie firmą

dziaNającą pod nazrvą

(uzupełnia oferent)

a firmą IWET Mańa Lubak jak i upoważnionymi do zaciągania w jej imieniu osób oraz osób

wykonujących c4lnności nt,iązane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. procedury,

jakichkolwiek powiązń tak kapitałowych jak i osobowych polegającychw szczególności na:

1) uczesfiriczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% akcjilub udziałów,

3) Pełrieniu fuŃcji członkaorganu nadzorczegolub zarądzającego, prokurenta, peŁromocnika,

4) postawania w zrłiązku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prosĘ,

Pokewieństwa lub powinowactwa w linii boczrej do drugiego stopnia lub w stosuŃu
prrysposobienia, opieki lub kurateli.

(p odp i s o s o by up ow ażni on ej )

dwaef lWanta Lubak
ul. K.K.Baczyńskiego .19, 16-001 Kleosin
N|P: 545-175-47-32 REGON: 361757210
tel: 606-490-165, e-mail: iwet@iwet,Vet
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Załącmik3 do Zapytania ofertowego ff ż12016 z dnia23.Il20t6

Deklaracja dostawcy urządzenia - Oświadczenie o innowacYjnoŚci

Składając przedmiotową ofertę do IWET Marta Lubak w

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego oŚwiadczam,

iż zaoferowane przez naszą {irmę urządzeaie występujące pod nazlvą

(proszę podaó nazwę, typ i model)

spełnia warunek innowaryjności, iż jest to

Ęp lub model urządzenia oferowany na rynku światowym nie dłuŻej niŻ Z

lata l najnow§zy Ęp lub model urządzenia oferowany na rynku nie dłuŻej

niż3lata*.

*Niepotrzebne skreślić

(podpis osoby upoważnionej)

Ma.rt e CL4 b,a-Ł

dmre8 Marta Lubak
ul K,K.Baczynskiego 19, 16-001 Kleosin
NlP: 
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