Miejscowość: Chorzów
Data ogłoszenia: 29.08.2018

Miejsce ogłoszenia: Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz strona internetowa
Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym („Zapytanie Ofertowe”) jest dedykowany na
potrzeby Projektu „Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży
automotive opartych o przeprowadzone prace B+R” (Dz.3.2.1 PO IR).
Zamawiający:
IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie (kod pocztowy 41-503), przy ulicy Kluczborska 11 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000388347, DnB NORD POLSKA
S.A. – PLN 74 1370 1213 0000 1701 5502 2400 | EUR PL36 1370 1213 0000 2701 5502 2400, NIP
/ VAT ID: PL 626 249 10 48; Regon 276099042; wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 zł,
www.izoblok.pl
Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie ofertowe - konkurs
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
IZOBLOK S.A. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż:
Maszyny 5-osiowa CNC z wyposażeniem - 1 szt., wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest maszyna 5-osiowa CNC. Urządzenie będzie służyło do obróbki
elementów metalowych oraz form wtryskowych wykorzystywanych w maszynach formujących.
Wymagania szczegółowe:
Opis wymaganych funkcjonalności maszyny 5-osiowej CNC:
− Sterowanie numeryczne CNC (Heidenhain TNC 640 lub równoważne),
− Programowanie dialogowe oraz graficzne wsparcie programowania, monitor minimum 19”,
− Obciążenie stołu minimum 1.000 kg,
− Wrzeciono typu HSK-A 63 minimum 20.000 obr/min.,
− Minimum 60 narzędzi w magazynie łańcuchowym,
− Przejazdy w osiach X/Y/Z minimum 950/850/650 mm,
− Pozycjonowanie osi X/Y/Z nie więcej niż 8 mikrometrów (według ISO 230-2:2012),
− Parametry 4 i 5 osi: Oś A - minimum +- 120 , oś C - 360 ,
− Przesuwy szybkie w osiach X/Y/Z o wartości nie mniejszych niż 40/40/40 m/min.,
− Napęd główny o mocy minimum 35 kW (40% pracy ciągłej) i 130 Nm (40% pracy ciągłej),
− Wielkość stołu minimum Ø 850 x 750 mm,
− Transfer danych poprzez złącze USB i Ethernet,
− Pakiet bezpiecznego napięcia (ogranicznik nadmiernego napięcia, kontrola zbyt niskiego
napięcia z wywołaniem wyłączenia awaryjnego),
− Zestaw narzędzi do kontroli i kompensacji kinematycznej maszyny,
− Laserowy pomiar narzędzia w przestrzeni obróbki oraz sonda do pomiaru detalu,
− Model 3D maszyny w formacie STEP dla integracji z systemem CAD,
− Chłodzenie przedmuchem powietrza przez środek wrzeciona,
− Chłodzenie przez wrzeciono minimum 40 bar, zbiornik minimum 600 litrów,
− Dodatkowe cykle wpływające na wydajność obróbki.
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Wymagane wyposażenie:
1. Modułowe imadło do obróbki pięcioosiowej.
Zakres mocowania 0-205mm, obie szczęki ruchome z ząbkami pozwalającymi na złapanie detalu za
4 mm. Imadło mocowane na zasadzie metody punktu zerowego z podwyższeniem na bloku 100mm
za pośrednictwem dwóch płyt montażowych. Zestaw musi pozwalać na pracę zarówno bez bloku
podwyższającego, jak i z blokiem podwyższającym. Imadło wraz z podniesieniem mocowane do
stołu maszyny za pomocą łap dociskowych.
2. Modułowe wieże mocujące detal do stołu maszyny przeznaczone do obróbki
pięcioosiowej – 8 sztuk.
Podstawa wieży o długości 125 mm. Element pośredniczący pomiędzy wieżą a detalem o wysokości
50 mm, średnicy mocowania 40 mm. Mocowanie z detalem za pośrednictwem pierścienia
centrującego 20h7 oraz śruby M10. Podstawa wieży wraz z elementem pośredniczącym mocowana
jest na zasadzie punktu zerowego. Wymagana wysoka powtarzalność mocowania <0.01 mm.
O

Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy bez limitu godzin pracy urządzenia.
W ramach niniejszego postępowania ofertowego wymagane jest spełnienie wszystkich
wskazanych powyżej parametrów technicznych.
Kod CPV
42630000-1 Obrabiarki do obróbki metali
Opis wymagań dodatkowych
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia spełniający niezbędne standardy bezpieczeństwa. Na
potwierdzenie dostarczy niezbędne dokumenty, w tym związane uzyskaniem zgodności CE.
Warunki dostawy i odbioru
Dostawa przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego lub miejsca wskazanego przez
Zamawiającego. Dostawa na koszt Wykonawcy.
Wstępny odbiór wykonany zostanie w siedzibie Zamawiającego. W ramach odbioru wstępnego,
Zamawiający oczekuje dostawy urządzenia do siedziby firmy.
Odbiór końcowy obejmuje zakończenie realizacji wszystkich warunków Zamówienia.
Termin realizacji:
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Termin dostawy:

nie dłużej niż 4 tygodnie od dnia udzielenia zamówienia.

Odbiór końcowy:

nie dłużej niż 3 tygodnie od dnia dostawy maszyny.

Wiedza i doświadczenie:
Oferent musi posiadać doświadczenie w realizacji analogicznych projektów. Oferent musi wykazać
realizację przynajmniej jednego zlecenia/projektu o zakresie i wymaganiach analogicznych do
wskazanych w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wszystkie koszty przygotowania oferty są po stronie oferenta.
Warunki płatności:
Zamawiający przewiduje 3 transze płatności:
a) zaliczka przed rozpoczęciem prac – max 40% wartości zamówienia w ciągu 7 dni od zawarcia
umowy,
b) płatność po uzyskaniu informacji o gotowości maszyny do wydania – 50% wartości zamówienia,
w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o gotowości obrabiarki do wydania,
c) zapłata po zakończeniu prac – 10% wartości zamówienia, w ciągu 7 dni od daty odbioru
końcowego.
Kryteria oceny ofert:
L.
p.

Rodzaj kryterium

Punktacja

Sposób oceny
Oferent proponujący najniższą cenę otrzyma
maksymalną liczbę punktów tj. 50. Kolejnym
oferentom będą przyznawane punkty według
poniższego wzoru:
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Cena

Gwarancja
(w
miesiącach
–
wymagane min.
12 miesięcy)

od 0 do 50

od 0 do 10

LPC =

CN
x 50
CO

LPC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium
cena
CN – cena w ofercie z najniższą ceną
CO – cena badanej oferty
Oferent proponujący najdłuższy okres gwarancji
otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 10.
Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty
według poniższego wzoru:
LPG =

GO
GN

x 10

4

3

4

Czas
realizacji
zamówienia (w
tygodniach,
wymagany termin
dostawy
nie
dłużej
niż
4
tygodnie o dnia
udzielenia
zamówienia)
Zdalna możliwość
diagnozowania
uszkodzeń
i
błędów
na
maszynie
(możliwość
serwisowania
urządzenia ONLINE)

LPG – liczba punktów badanej oferty dla
kryterium gwarancja
GO – okres gwarancji w badanej ofercie
GN – okres gwarancji w ofercie z najdłuższą
gwarancją
Oferent proponujący najkrótszy czas realizacji
zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów
tj. 35.
Kolejnym oferentom będą przyznawane punkty
według poniższego wzoru:
od 0 do 35

Od 0 do 5

LPR =

RN
RO

x 35

LPR – liczba punktów badanej oferty dla kryterium
czas realizacji
RN – czas realizacji zamówienia z oferty
proponującej najkrótszy czas realizacji
RO – czas realizacji zamówienia badanej oferty
Oferent oferujący zdalną możliwość diagnozowania uszkodzeń i błędów na maszynie (możliwość
serwisowania urządzenia ON-LINE) otrzyma 5
punktów.
Oferent nie oferujący zdalnej możliwości
diagnozowania uszkodzeń i błędów na maszynie
(możliwości serwisowania urządzenia ON-LINE)
otrzyma 0 punktów.

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy
kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybrana zostanie oferta
najbardziej korzystna pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.
Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
− są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
− dysponują niezbędną wiedzą, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem
Ofertowym,
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− przyjmują warunki określone w niniejszym zapytaniu oraz złożą pisemne oświadczenie, że
powyższe wymogi spełniają.
Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. 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 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 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
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.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z podpisem oznaczenia:
„Dotyczy Projektu pt.: Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży
automotive opartych o przeprowadzone prace B+R”. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego i zawierać informacje konieczne do oceny oferty, zgodnie z treścią niniejszego Zapytania
Ofertowego, z podaniem całkowitej ceny netto oraz wysokości podatku od towarów i usług VAT.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy
udziale podwykonawców.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania
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ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną
odrzucone. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Spółki IZOBLOK S.A. w Chorzowie (kod pocztowy 41-503), przy
ulicy Kluczborskiej 11.
Ostateczny termin złożenia ofert: 01.10.2018 godz. 16.00
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Zastrzeżenia dodatkowe:
Zamawiający może w każdym czasie: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki
niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje
z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu na wyżej
wskazanej stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy
Europejskich.
Zamawiający może:
- skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji
mających na celu zawarcie umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia;
- zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według
uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za
zasadne;
- odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania
Zamawiającego bez podania przyczyn.
- oferent przygotuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym
w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne
roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniem ofertowym.
Warunki zmiany umowy:
Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą może zostać zmieniona, o ile wprowadzone
zmiany nie prowadzą do zmian charakteru umowy i są spowodowane okolicznościami, których strony,
działając z należytą starannością, nie mogły przewidzieć.
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Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a) zmiany przepisów obowiązującego prawa;
b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
c) zmiany umówionego zakresu dostaw - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian w
dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności
wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub
użytkowych;
d) zmiany terminu dostawy :
- gdy po stronie Zamawiającego wystąpi konieczność wykonania robót przygotowawczych,
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w chwili
udzielania zamówienia;
- gdy po stronie Zamawiającego wystąpi opóźnienie w przygotowaniu miejsca montażu i
zapewnieniu niezbędnych warunków określonych w ofercie, w tym takich jak: dostęp do
odpowiedniego zasilania i właściwego oświetlenia;
- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem
nieważności.
Informacji w sprawie postępowania ofertowego udziela:
Anna Nieradzik
Kierownik ds. Zakupów
tel. 601 067 971
e-mail: anna.nieradzik@izoblok.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………….…….

Pieczęć oferenta
…………………………….……….

Nr tel./faxu
………………………….………….

REGON
…………………………….……….

NIP
………………………………………

E-mail
………………………………………

Termin ważności oferty
FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego złożenia oferty sprzedaży Maszyny 5-osiowej
CNC z wyposażeniem - 1 szt., realizowanej na potrzeby projektu pt.: „Wprowadzenie na rynek
światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R”,
dofinansowanego w ramach działania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, 2014-2020 i opublikowanego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na
stronie internetowej Zamawiającego, po zapoznaniu się z treścią Zapytania Ofertowego
Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia za kwotę:
Wartość netto:……………………..……… PLN
(słownie:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…….…. złotych)
Podatek VAT: …………………..….……… PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………..……………………………….. złotych)
Wartość brutto:……………………….…… PLN
(słownie: ………………………………………………………………………………………
………………………...………..………..…………………………….………….…. złotych)
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Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się za związanych
jego postanowieniami.
Oświadczamy, iż spełniamy wymogi opisane w części „Wymogi formalne udziału w postępowaniu”.
Zamówienie

zamierzamy

wykonać

siłami

własnego

przedsiębiorstwa

/

z

udziałem

podwykonawcy/ów* (niepotrzebne skreślić).
Czas realizacji zamówienia – dostawy maszyny (w tygodniach): ……………………………………
Okres gwarancji: …………………………… miesięcy.
Wykaz doświadczenia w realizacji zleceń/projektów o zakresie i wymaganiach analogicznych do
wskazanych w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia:
Nazwa

Zakres zlecenia/projektu

Zamawiającego

Termin realizacji (rok)

Oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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 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 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO,
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.
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Wskazujemy osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:……………………………………………………….
Telefon/fax:……………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………….

…………………………
Data

………………………………………………
podpis z pieczątką imienną osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta
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