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PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013  

DZIAŁANIE 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIG 4.4/2015 z dnia 22.04.2015 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 

Adres siedziby: ul. Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz 

NIP 9670482626, REGON 093057499 

 

niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w ramach realizowanego Projektu i zaprasza do 

składania ofert dotyczących realizowanego Projektu, tj.: 

 

PROJEKT:  

Projekt będący przedmiotem umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-026/13-00 pt. 

„Produkcja inteligentnych skrzynek pocztowych umożliwiających bezprzewodową komunikację z 

sygnalizatorem zajętości”.  

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:  

Dostawa nowych środków trwałych, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Środki trwałe 

Automatyczna linia lakiernicza do malowania farbami proszkowymi 

termoutwardzalnymi 
szt. 1 

 

Wymagania dotyczące adekwatności do wymagań Projektu są zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferent może 

zaproponować parametry równoważne. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Dopuszczalność składania ofert częściowych: NIE  

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:  

 dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w 

Załącznikach do Zapytania ofertowego 

 punktowe: 

1. Cena: 50%. 

2. Termin realizacji zamówienia: 45%. 

3. Gwarancja: 5%.   

 

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:  

Lp. Kryterium 

Liczba 

punktów 

(waga) 

1. Kryterium 1 – Cena 50 

2. Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia 45 

3. Kryterium 3 – Gwarancja 5 

SUMA 100 
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W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN 

netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty =  
cena oferty najniższej x 50 

cena oferty ocenianej 

 

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego 

kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.  

 

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 45, przy czym 

porównanie ofert nastąpi na podstawie części opisowej oferty. Przez realizację zamówienia rozumie 

się datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, po realizacji dostawy na miejsce realizacji 

Projektu wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania terminu wariantowego 

(uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania, 

dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana 

w ofercie. W przypadku wskazania terminu dookreślonego w tygodniach liczonych od dnia złożenia 

zamówienia/zawarcia umowy dostawy, do oceny kryterium zakłada się 15.05.2015 jako 

przewidywaną datę złożenia zamówienia/zawarcia umowy dostawy. Skala ocen: 

- 45 punktów: dostawa do 30.06.2015, 

- 40 punktów: dostawa do 15.07.2015, 

- 35 punktów: dostawa do 31.07.2015 

- 30 punktów: dostawa do 15.08.2015, 

- 25 punktów: dostawa do 31.08.2015 

- 20 punktów: dostawa do 15.09.2015, 

- 15 punktów: dostawa do 30.09.2015 

- 10 punktów: dostawa do 15.10.2015, 

- 5 punktów: dostawa do 31.10.2015, 

- 1 punkt: dostawa później niż 31.10.2015. 

 

W kryterium „Gwarancja” zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 5, przy czym porównanie ofert 

nastąpi na podstawie części opisowej oferty. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie 

termin gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie (maszyna i jej 

części, z pominięciem części zużywających się), liczony od podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego. W przypadku zapisu wariantowego (np. miesiące i jednostki miary czasu pracy 

maszyny) do oceny przyjmuje się dane podane w miesiącach. Skala ocen: 

- 5 punktów: powyżej 24 miesięcy, 

- 1 punkt: 0 - 24 miesięcy.  

 

Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 

Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury 

wyboru dostawcy.  

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  
Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2015 r., godz. 12.00. Za dzień złożenia dokumentów 

przez Oferenta przyjmuje się dzień i godzinę ich wpływu do sekretariatu miejsca prowadzenia 

działalności przez Zamawiającego, tj. ul. Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz 

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:  
08.05.2015 r., godz. 13.00, sekretariat miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego, ul. 

Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz 
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OSOBA DO KONTAKTU WS. ZAPYTANIA:  
Michał Grzenia, e-mail: grzenia@amg24.pl; tel: +48 52 370 63 80 

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

Szczegółowych informacji odnośnie do wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji 

przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania. Składający ofertę przyjmuje 

do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do 

Zapytania ofertowego. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: 

pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: 

„Oferta POIG 4.4 – linia lakiernicza”. Oferty powinny zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału 

wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”. Oferty powinny zawierać elementy i informacje 

umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Oferty powinny być złożone za 

pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczone osobiście. Termin ważności ofert nie powinien być 

krótszy niż 30.06.2015. Jeżeli oferta nie stanowi inaczej, przyjmuje się, iż jest ona ważna do 

odwołania. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu 

jej ważności. Zamawiający złoży zamówienie/podpisze umowę z oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty). Oferent jest zobowiązany do 

przyjęcia zamówienia/podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania 

wyboru ofert. Wybrany oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji związanej z 

Projektem minimum do 31.12.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, kopii 

faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, 

dokumentów równoważnych. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej 

archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia 

przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i 

akceptuje powyższe warunki.  

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/POIG 4.4/2015 z dnia 22.04.2015:  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

Środki trwałe 

Automatyczna linia lakiernicza do malowania farbami proszkowymi termoutwardzalnymi, 1 szt. 

Inteligentna skrzynka będzie wykonywana między innymi z materiałów nieodpornych na działanie 

warunków atmosferycznych, a nakładana powłoka zabezpieczy wykonany produkt przed korozją. 

Linia ma zapewnić także elastyczność w zakresie proponowanej kolorystyki produkowanych 

inteligentnych skrzynek pocztowych. Wymagania: automatyczny proces nakładania farby 

proszkowej w kabinach lakierniczych, automatyczny proces przygotowania powierzchni detali 

przed malowaniem proszkowym (odtłuszczenia), automatyczny proces wygrzewania 

pomalowanych detali, zautomatyzowany proces zmiany kolorów, automatyczny proces 

czyszczenia filtrów, minimalizacja wyrzut pozostałości farby proszkowej z procesu. Należy 

uwzględnić warunki pracy, tj. hala 15 x 35 metrów, wysokość min. 4,5 metra (przy ścianie). 

Minimalne parametry techniczne: wysokość detalu: 200 cm, długość detalu: 250 cm, szerokość 

detalu: 80 cm, 4 strefy przygotowania powierzchni, szybkość 1m/min, aplikacje: automatyczne + 

jedna ręczna (typu GEMA lub równoważne), manipulatory elektroniczne 2D (pionowe i poziome), 

kabina dielektyczna, instalacja elektryczna i hydrauliczna, system tłumienia ognia zgodny z EN 

50177, centrum kolorów do szybkiej zmiany farb z fotokomórkami 2D i pompą perystaltyczną,  

tunel schładzania detali, system wentylacji z odzyskiem ciepła z lakierni.   

 

 

mailto:grzenia@amg24.pl
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 4/POIG 4.4/2015 z dnia 22.04.2015:  

Formularz oferty 

 

  

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta (pieczęć firmowa) 

 

…………………………………., dnia…………….……………… r. 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 

ul. Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz 

 

OFERTA – dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/POIG 4.4/2015 z dnia 22.04.2015 w 

ramach projektu będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-04-

026/13-00 pt. „Produkcja inteligentnych skrzynek pocztowych umożliwiających bezprzewodową 

komunikację z sygnalizatorem zajętości”.  

 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ 

 Nazwa NIP Adres siedziby 

1    

 

II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

III. TREŚĆ OFERTY: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie konkurencyjnym – 

zapytanie ofertowe nr 4/POIG 4.4/2015 z dnia 22.04.2015, oświadczamy, że: 

1. oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę netto: ……………………… (słownie: 

……..………………………………), zgodnie z poniższym kosztorysem: 

 

L.

p. 

Nazwa 

zwyczajowa  

Nazwa handlowa 

(producent, 

model, typ, seria, 

itp.) 

Jedno- 

stka 

miary 

Liczba 

jednostek 

(1) 

Stawka  

za jednostkę  

(2) 

Całkowita 

cena  

(3 = 1 x 2) 

1 Automatyczna 

linia lakiernicza 

do malowania 

farbami 

proszkowymi 

termoutwardzal-

nymi 

…………….. 

szt. 1 

………. ……….. 

Razem  
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Informacja o walucie, w której wyrażono całkowitą cenę netto:……………………. 

Informacja o wysokości podatku od towarów i usług VAT: ……………… 

Informacja o terminie ważności oferty: ………………………………  

Informacja o terminie realizacji zamówienia: ……………………… 

Informacja o gwarancji:……………………….. 

 

Część opisowa oferty (w tym informacje umożliwiające ocenę Oferty w odniesieniu do SIWZ, 

informacje uzupełniające Oferenta): ………………….. 

 

Oświadczenia Oferenta: 

 Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

 Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji przedmiotu zamówienia. 

 Zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i 

zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy. 

     

 

 

....................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko osoby reprezentującej wykonawcę, podpis) 


