
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/ RPO WSL 

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu obróbki mechanicznej w 
produkcji zasadniczo ulepszonych produktów: wkładów filtracyjnych oraz wzorników dla 
specjalistycznych narzędziowni.”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III,  „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 
3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz 
procesowych” firma TRANSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego  w niniejszym zapytaniu.  
 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY  

TRANSCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
40-144 Katowice 
ul. Józefowska 5 
 

II.  OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi programowymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

III.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków trwałych wg poniższej specyfikacji :  
 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
Rodzaj Specyfikacja/ parametry techniczne 

1. Obrabiarka 
numeryczna - 
Centrum 
pionowe  
 
Kod CPV 
42600000-2 
Obrabiarki 
 
 

- Nowe 
środki 
trwałe, 
wytworzenie 

Parametry techniczne: 
 

1. Przesuwy w osiach XYZ: 1016x508x635 mm                                    
( minimum 1000x450x600 mm ) 

2. Maksymalne obroty: 12000 obr/min 
3. Maksymalna moc wrzeciona: 24,4 kW 
4. Powierzchnia stołu X x Y: 1219x457 mm                                        

( wymiary minimalne 1000x400 mm) 
5. Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu: 794 kg                 

( minimum 750 kg ) 
6. Szerokość rowka: 16 mm 
7. Odstęp między rowkami: 80 mm 
8. Szybkość dobiegu w osiach X,Y,Z: 35,6 m/min 
9. Posuwy robocze: 21,2 m/min 
10. Liczba narzędzi w magazynie narzędziowym: min. 24 szt. 
11. Typ stożka mocującego: ISO 40 
12. Maksymalna średnica narzędzia: 76 mm 
13. Maksymalna średnica narzędzia (boczne pozycje puste ): 

127 mm 
14. Maksymalny ciężar narzędzia: 5,4 kg 



 

 

15. Czas wymiany narzędzia: 1,6 s 
16. Dokładność pozycjonowania maszyny: +/-0,005 mm 
17. Powtarzalność pozycjonowania maszyny: +/-0,003 mm. 

 
Wyposażenie:  
 

18. Sterowanie CNC 3 osie – kompatybilne do Fanuca 
19. Pojemność pamięci min. 1GB 
20. Karta sieciowa  
21. Moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia 
22. Monitor LCD 15” i złącze USB 
23. Pokrętła elektroniczne 
24. Układ chłodzenia wrzeciona 
25. Kompensacja temperaturowa śrub pociągowych-tocznych 
26. Kabina ochronna z przesuwnymi drzwiami czołowymi i 

bocznymi oknami uchylnymi 
27. Boczny magazyn 24 pozycyjny 
28. Blokowanie pamięci 
29. Układ przedmuchu stożka wrzeciona 
30. Gwintowanie bez oprawki kompensacyjnej 
31. Instalacja do podłączenia sprężonego powietrza 
32. Układ chłodzący z wysuwanym zbiornikiem  na 

chłodziwo ( min. 200l ) 
33. Automatyczny układ centralnego smarowania 
34. Oświetlenie obrabiarki 
35. Dokumentacja maszyny w języku polskim 
36. Pierwsze napełnianie chłodziwem firmy Blaser 

 
 

 

IV.  WARUNKI NIEZB ĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWC Ę 

 

Parametry obrabiarki nie mogą być gorsze niż wymienione powyżej 

Wykonawca musi zobowiązać się do dostarczenia nowego i w pełni sprawnego urządzenia zgodnie ze 

specyfikacją z punktu 3 w terminie umożliwiającym uruchomienie urządzenia najpóźniej w dn.  

30.03.2018 r. 

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert wskazanym w pkt. VII. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania 

ofertą. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami 



 

 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane 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 10 % udziałów lub akcji, 

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z 

Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia. 

Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.  

O możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie 

terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia 

uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia 

następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą 

brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.  

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.  

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. CENA – waga 70%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 70  

Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:  

C = N/B x W 

Gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium cena, 



 

 

N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert, 

B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 70 pkt. 

Cena podana w ofercie powinna zawierać cenę jednostkową netto oraz, gdy jest to możliwe, cenę brutto 
za urządzenie wskazane w punkcie 3.  

2. GWARANCJA  – waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20  

Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:  

• gwarancja standardowa + dodatkowe 6 miesięcy gwarancji – 10 pkt  
• gwarancja standardowa + dodatkowe 12 miesięcy gwarancji – 20 pkt 

Przy czym za gwarancję standardową - minimalny wymagany okres gwarancji przyjmuje się 12 
miesięcy. 

3. CZAS REAKCJI NA PODJĘCIE CZYNNO ŚCI W CELU USUNIĘCIA AWARII  - waga 10 %, 
maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10 

Liczba punktów dla tego kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym zapisem:  

• W przypadku czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe w przeciągu 48 h  - 5 punktów 
• W przypadku czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe w przeciągu 24 h  - 10 punktów 

Maksymalna ilość punktów – 100 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania 
- 100 punktów.  

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 
 

VI.  KRYTERIA WYBORU 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie V oraz o ewentualne 
wyposażenie standardowe nie ujęte w punkcie V 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki dostępowe określone w 
punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień  
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 



 

 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający  zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający  może podjąć negocjacje  
z wybranymi oferentami. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeśli po wyłonieniu oferenta wyjdą na jaw 
informacje uniemożliwiające prawidłową realizację umowy.  

Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po terminie,  
w sposób niezgodny z punktem VII, a także podmioty wykluczone zgodnie  
z punktem IV.  

 

VII.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁO ŻENIA OFERTY: 

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Złożona oferta powinna zawierać: 

• nazwę i adres oferenta, 

• datę sporządzenia, 

• opis oferowanych urządzeń wraz ze specyfikacją, potwierdzającą co najmniej parametry wskazane w 

niniejszym zapytaniu ofertowym,  

• całkowita wartość oferty (netto oraz brutto), 

• termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert 

• maksymalny czas realizacji zamówienia - nie dłuższy niż 30.03.2018 r., 

• informacje na temat terminów i warunków płatności, 

• warunki gwarancji, 

• czas reakcji na zgłoszenia serwisowe. 

2. Oferty musza zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego 

ofertę. 

3. Oferty można składać w terminie: 10 dni od daty otrzymania zapytania 

4. Oferty wraz z załącznikami można składać: 

a. pocztą lub osobiście na adres: TRANSCOM Sp. z o.o., ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice 

b. lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: j.wylezek@transcom.pl 

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.  

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres 

mailowy. 

6. Nie będą brane pod uwagę oferty wariantowe. 

7. Ofertę składaną pocztą lub osobiście należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym 

opakowaniu/kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. 



 

 

8. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winna być zaadresowane na Zamawiającego, tj. pod adres: 

TRANSCOM Sp. z o.o. 

ul. Józefowska 5 

40-144 Katowice 

oraz posiadać oznaczenie: „Oferta na  Zapytanie ofertowe nr 1/2017/ RPO WSL” 

9. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania.  

10. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.  

 
VIII.  DO ZAPYTANIA DOŁ ĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWI ĄZAŃ 

OFERENTA Z ZAMAWIAJ ĄCYM. Zał ącznik nr 1 
 

  



 

 

Załącznik nr 1 

 

(dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )  

     ………………………………… 

         Miejscowość, data   

 
 

Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu 
(Zamawiającym) 

 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powiązany/a osobowo lub 
kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z: TRANSCOM SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 
(Zamawiającego) czynności związane 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 10 % udziałów lub akcji, 
c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 
 
Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym)  
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 
 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy) 


