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Informacje ogólne
•

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania
Ofertowego spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikacyjności wydatków.

KODY CPV
30232140-7 Plotery
42623000-9 Frezarki
i.

Opis przedmiotu zamówienie.
Zapytanie dotyczy oferty na zakup i instalację plotera frezującego CNC.
Ploter frezujący sterowany komputerem do precyzyjnego cięcia tworzyw sztucznych –
dyfuzorów (elementów optycznych oprawy oświetleniowej). Uniwersalny ploter CNC o
obszarze roboczym nie mniejszym niż 1600 x 3100 mm ze stołem próżniowym. Stół
pozwalający na elastyczne dopasowanie obszaru próżni, do powierzchni wycinanego
materiału. Wrzeciono o mocy nie mniejszej niż 9kW, z automatyczną wymianą narzędzi,
eliminujący konieczność zmiany narzędzi przez człowieka, zapewniający precyzyjne wycięcie
elementów optycznych oprawy oświetleniowej. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i
zgodnie ze specyfikacją i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji technicznej
w Załączniku nr 1.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów
nie gorszych niż określone w dokumentacji – Załącznik nr 1, „Specyfikacja Techniczna”.
Oferent który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz obowiązujące prawo.

ii.

Warunki udziału w postępowaniu – zobowiązania Oferenta.

O zlecenie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem niniejszego postępowania
i przedstawią kopie dokumentów rejestrowych.
2. Dostarczą, zainstalują oraz przeprowadzą próbne rozruchy oferowanego, fabrycznie
nowego, urządzenia na własny koszt co zadeklarują w złożonej ofercie.
3. Czas realizacji zamówienia, nie dłuższy niż do 31.12.2018, data realizacji zostanie
przedstawiona w ofercie cenowej.
4. Parametry techniczne, urządzenia muszą spełniać wszystkie minimalne warunki
przedstawione w Specyfikacji Technicznej Załącznik nr 1. Warunek zostanie spełniony po

wypełnieniu, zadeklarowaniu i przesłaniu wszystkich parametrów oferowanego
urządzenia zgodnie ze specyfikacją techniczną zamieszczoną w Załączniku nr 1.
5. Dostawca dostarczy instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim. Warunek
zostanie spełniony po zadeklarowaniu w przesłanej ofercie.
6. Dostawca przeszkoli minimum 3 pracowników Zamawiającego z obsługi i prawidłowego
użytkowania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia Dostawca udzieli
Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie oraz wykonywanie świadczeń
gwarancyjnych, w tym usług serwisowych, w okresie 24 miesięcznej.
7. Przedstawienie listów referencyjnych dla co najmniej dwóch zrealizowanych dostaw tego
typu urządzeń
8. Rozliczenie należności za zamówione oprogramowanie będzie realizowane w następujący
sposób:
25% zaliczki przed realizacją zamówienia,
75%, pozostała część płatna przelewem z terminem odroczonym do 14 dni od dnia
zainstalowania i uruchomienia w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego a także
przekazanie wymaganych dokumentów. Warunek zostanie spełniony po
zadeklarowaniu w ofercie.
9. Dostarczone urządzenie musi być nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad
fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.
10. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia posiada Certyfikat Zgodności i będzie
zaopatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach
prawnych Unii Europejskiej. Warunek zostanie spełniony po zadeklarowaniu w ofercie.
11. Ważność oferty minimum 45 dni. Warunek zostanie spełniony po zadeklarowaniu w
ofercie.
iii.

Kryteria oceny oferty.
Przy wyborze oferty zamawiający kierować będzie się następującymi kryterium oceny:
•
•

iv.

Informacje o wagach punktowych i procentowych
•
•

v.

K1 – kryterium cena,
K2 - kryterium okres gwarancji

Waga punktów K1 znaczenie 90%, = maksymalnie 90 pkt;
Waga punktów K2 znaczenie 10%, = maksymalnie 10 pkt;

Opis przyznawania punktacji
K1 – kryterium cena,
rozpatrzenie oferty wg ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej
przez Oferenta, będzie wyznaczane na podstawie wzoru jak niżej:

K1 = [(najniższa otrzymana oferta) *90%] / (badana oferta) * 100

K2 – długość obowiązywania gwarancji,
o Okres gwarancji do 48 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia
urządzenia - 10 pkt.
o Okres gwarancji do 36 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia
urządzenia – 5 pkt.
o Okres gwarancji do 24 miesięcy od momentu poprawnego uruchomienia
urządzenia – 1 pkt.
Ocena Oferty:
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie obliczana na podstawie poniższego wzoru:
Ocena Oferty = O = K1+K2
Zamawiający wybierze ofertę, która bezwzględnie spełnia warunki przedstawione
w zapytaniu ofertowym pkt. ii, specyfikacji technicznej w Załączniku nr 1 oraz taką która
osiągnie największą liczbę punktów.

vi.

Terminy składania Oferty
Termin składania ofert upływa po 14 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia na stronach
http://www.spectra-lighting.pl/ i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
lub wysłania ogłoszenia pocztą elektroniczną w formie zapytania ofertowego, decyduje data
zamieszczenia ogłoszenia na stronie Bazy Konkurencyjności Fundusze Europejskie.
Ostateczny termin zakończenia przyjmowania ofert to 21/09/2018 godzina 16:00.
•

terminie wpłynięcia ofert decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej na serwer
firmowy Spectra Lighting Sp. z o. o. lub stempel przyjęcia listu lub przesyłki do
sekretariatu firmy, co zostanie zapisane w książce korespondencji.

•

Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej (plik „.pdf”), wpisując w temacie
wiadomości „Oferta na dostawę plotera frezującego CNC”. Ofertę proszę wysłać
na adres e-mail mrakoczy@spectra-lighting.pl; dlenarciak@spectra-lighting.pl oraz
mrosinska@spectra-lighting.pl . Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej
(wydruku) wysłanie listem poleconym lub przekazanie osobiście, w sekretariacie firmy
Spectra Lighting Sp. z o. o. w godzinach od 8:00 do 16:00. Adres firmy: ul. Ostródzka
53, II piętro, 03-289 Warszawa.

Wymagane jest, by oferty były parafowane (każda strona) oraz podpisane czytelnie
z pieczątką firmy na ostatniej stronie.
•

Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia proszę wysyłać na adres
mrakoczy@spectra-lighting.pl ; dlenarciak@spectra-lighting.pl oraz
mrosinska@spectra-lighting.pl

Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu
terminu przetargu, plus dodatkowe trzy dni robocze na ewentualne wyjaśnienia złożonych

Ofert (wyłącznie na wniosek Zamawiającego), plus kolejne dwa dni robocze na zakończenie
procesu oceny.
•

vii.

Zamawiający nie przewiduje publicznego rozstrzygnięcia ofert, ogłoszenie oceny
ofert pojawi się na stronie firmowej http://www.spectra-lighting.pl/. oraz stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 31.12.2018 roku.

viii.

Z ofertowania wykluczeni są:
Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym,
przy czym:
• dotyczy powiązania uczestnictwa w spółce;
• dotyczy posiadania udziałów powyżej 1%;
• dotyczy pełnienia funkcji członka nadzorującego lub zarządzającego;
• dotyczy pozostawania w związku małżeńskim lub powinowactwa do drugiej linii
włącznie.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie - Załącznik nr 3

ix.

Możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowych.

x.

Postanowienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Oferty muszą być złożone w języku polskim, Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania
ofert w innym języku niż polski.
4. Oferty muszą być złożone w PLN.
5. Do niniejszego postępowania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia
23.04.1964 r. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 i późniejsze zmiany).
6. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło umowy i nie zobowiązuje
Zamawiającego do zawarcia Umowy.
7. W przypadku, o którym mowa powyżej, Oferentom nie przysługuje w stosunku do
Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
8. Zamawiający
nie
przewiduje
zwrotu
jakichkolwiek
kosztów
związanych
z wykonaniem oferty.
9. W przypadku otrzymania ofert o zbliżonym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zażądania od Oferentów złożenia ofert dodatkowych, bez
przeprowadzenia nowego postępowania ofertowego. Na tej podstawie zostanie wyłoniony
ostateczny Dostawca.

10. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania
ofertowego.
11. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla
Wykonawców.
12. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia w/w
dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy z
Zamawiającym lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W tym
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty w zakresie
zaoferowanej ceny za realizację zamówienia, w szczególności jeżeli zaoferowana cena
wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia lub zaoferowana cena
jest znacznie niższa od wartości szacunkowej zamówienia lub cen innych złożonych ofert. W
przypadku braku złożenia wyjaśnień we wskazanym terminie, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w
przypadku, gdy:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.
d. Błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po
zakończeniu postępowania, które mogą wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w
sytuacji:
a. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki
podatku VAT,
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w
zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmiany przepisów powszechnie
obowiązującego prawa,
c. konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,
spowodowanego:

i. wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia
nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron
umowy,
ii. koniecznością
zapewnienia
ciągłości
działania
przedsiębiorstwa
Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub
koordynacji dostawy i montażu urządzeń z dostawami innych maszyn i
urządzeń do zakładu Zamawiającego,
iii. wydłużeniem za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu,
w ramach którego udzielane jest niniejsze zamówienie.

DZIĘKUJEMY ZA ZŁOŻONĄ OFERTĘ

Z poważaniem
Zarząd Spectra Lighting Sp. z o. o.
Mirosław Rakoczy
Ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa
+48 600 221 750

