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Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Roman Hoffmann
Osiedle Cechowe 46,
64-840 Budzyń
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa
nowych i udoskonalonych produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii będących
efektem prac B+R i rozbudowie parku maszynowego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka, Działanie: 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.5.2
Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu - Zamawiający uzyskał
dofinansowanie w ramach Projektu Nr RPWP.01.05.02-30-0322/18.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przecinarkę taśmową (automat hydrauliczny) do cięcia elementów o wymiarach 300x320mm

a) Opis przedmiotu zamówienia
Przecinarkę taśmową CNC (automat hydrauliczny) do cięcia elementów o wymiarach 300x320mm z
podajnikiem mechanicznym
PARAMETRY/WYPOSAŻENIE:
- wymiary taśmy tnącej (szerokość x grubość x długość) minimum 27 x 0,9 x 3600 mm,
- zakres cięcia w pełnym materiale: wałki minimum 170 mm
- zakres cięcia materiału rur i profili w pakiecie od od 300x290mm do 330x300
- Cięcie z płynną regulacją kąta od 0 + 60o
- przesuw taśmy tnącej regulowany w zakresie minimum 15-100 m/min.;
- dociski hydrauliczny niezbędny do cięcia materiałów w pakietach mocowany na imadłach
podającym i zaciskowym
-cyfrowy wskaźnik konta
-zakres podawania materiału od 2,0mm do 550mm
- przyrząd mierniczy do kontroli naciągu taśmy tnącej,
- dostawa oraz uruchomienie maszyny bezpłatnie
Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty:
Michał Hoffmann tel. +48 605 671 041,
Wszelkie pytania można kierować drogą mailową na adres:
biuro@hoffmann.info.pl

b) Warunki udziału w postępowaniu
Dostawca powinien zajmować się sprzedażą maszyn/urządzeń objętych zapytaniem tj. posiadać w
zakresie działalności kody/grupy kodów PKD związane z prowadzeniem takiej działalności.
Potwierdzeniem prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży maszyn/urządzeń objętych
zapytaniem będzie dołączony do oferty odpis z CEIDG lub KRS.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.
Najniższa cena
100 %
d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 10.
Sposób przyznawania punktacji:
KRYTERIUM NAJNIŻSZA CENA
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(cena oferty z najniższą ceną / cena Oferty X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
Po wyliczeniu ilości punktów sporządzona zostanie lista rankingowa. Wybrana zostanie oferta
z największą liczbą przyznanych punktów.
W przypadku ofert o takiej samej najniższej cenie, zamawiający wzywa do złożenia ofert
dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
e) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych
lub kapitałowych:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• 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,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu
g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upływa w dniu
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h) Ofertę należy złożyć w:
Zakład Metalowy Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
Roman Hoffmann
Osiedle Cechowe 46,
64-840 Budzyń
e-mail: biuro@hoffmann.info.pl
i) Akceptowalne formy składania ofert
Oferty mogą zostać przesłane mailem, listem, pocztą kurierską lub złożone osobiście u wystawcy
zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty złożonej osobiście będzie pokwitowanie
odbioru oferty.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty,
datę sporządzenia dokumentu,
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia),
wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, z rozbiciem na elementy przedmiotu
zamówienia,
czas reakcji serwisowej w przypadku gwarancji lub usterki,
okres udzielonej gwarancji,
termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż ostateczny możliwy do zaakceptowania termin
realizacji oznaczony w punkcie g)
termin ważności oferty,
podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu,
Oferty należy opatrzyć pieczęcią imienną/nagłówkową.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by
oferta zawierała inne dodatkowe informacje, tj. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty,
wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia.
Do oferty należy dołączyć wypis z CEiDG lub KRS.

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
l) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie są niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.

Roman Hoffmann
…………………………………………………………………………..
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego/

