Piekary Śląskie, dnia 3 marca 2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3.2
W związku z realizacją projektu w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla
działania: 3.2. Innowacje w MŚP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty handlowej
w ramach realizacji projektu pt.:
„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych poprzez zakup wielkoformatowego centrum
obróbczego w celu wytwarzania innowacyjnej oprawy oświetleniowej LED o ulepszonych
parametrach i nowoczesnej konstrukcji, co spowoduje wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy”
Planowany termin realizacji: 3 marca 2017 – 31 sierpnia 2017 roku
I.

Zamawiający

ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA
ul. Podmiejska 7
41-940 Piekary Śląskie

Firma CORA to samodzielna i prężnie rozwijająca się fabryka oświetlenia. W ramach
działalności zajmuje się produkcją i dystrybucją najwyższej jakości profesjonalnych systemów
oświetleniowych z przeznaczeniem do sklepów, galerii, biur, banków, hoteli, inwestycji oraz
projektowaniem doradztwem w celu trwałego zadowolenia klienta.
Oferta bazuje na wieloletnim doświadczeniu, firma z sukcesem i pasją zrealizowała dla
polskich i zagranicznych klientów wiele projektów proponując optymalne rozwiązania
dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Z końcem 2014 roku CORA przeprowadziła relokację swojej siedziby do powiększonego i
nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego, który powstał na terenie
strefy aktywności gospodarczej w Piekarach Śląskich.
PHU CORA funkcjonuje na rynku od 1995 roku kładąc nacisk na jakość, funkcjonalność,
nowatorstwo oraz znakomite parametry świetlne.
II.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup bramowego plotera przemysłowego
(wielkoformatowe centrum obróbcze).
Parametry planowanej do zakupu maszyny (zakres minimalny) to:
- Zakres ruchów X x Y: (2100 x 3100)
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- Zakres ruchu Z: (300 mm)
- Wrzeciono (HSD 9kW 24000rpm ISO30)
- Napęd (Serwonapędy cyfrowe AC)
- Technologia High Speed Machining
- Czujnik korekcji narzędzia
- Automatyczna wymiana narzędzia
- Magazyn narzędzi obrotowy
- 4 oś- pochylane wrzeciono
- Kosz odciągowy
- Typ stołu (T-rowkowy rozstaw rowków 100mm)
- Moduł sterowania 2.5D -Szafa sterownicza
- Komputer sterujący Ponadto maszyna powinna być wyposażona w cztery pryzmy mocujące maszynę
do stołu.
Dodatkowym elementem wyposażenia maszyny powinny być naciskowe maty bezpieczeństwa, które
poprawią warunki BHP w zakładzie produkcyjnym firmy CORA oraz stół próżniowy z pompą i zestaw
t20.
Maszyna powinna posiadać certyfikat CE oraz instrukcję obsługi i dokumentację techniczną.
Niezbędne będzie również prawidłowe zainstalowanie plotera - co powinien oferować dostawca
urządzenia. W cenie powinno zawierać się także pierwsze szkolenie przy odbiorze technicznym.
Kod CPV: 42610000-5 Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe.
Planowana do zakupu maszyna najnowszej generacji, wyposażona będzie w innowacyjny system
Sterowania, który znacząco usprawni dotychczasowy proces produkcyjny w przedsiębiorstwie.
Zakup nowoczesnego centrum obróbczego pozwoli udoskonalić obecne procesy. Umożliwi rozpoczęcie
samodzielnej produkcji innowacyjnych opraw oświetleniowych przez co znacząco podniesie ich jakość.
Nowe oprawy będą cechowały się wyższym poziomem efektywności energetycznej.
III.

Składanie ofert częściowych

Nie jest dopuszczalne.
IV.

Możliwość podwykonawstwa

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
V.

Przygotowanie oferty

Oferta powinna:
 Posiadać datę sporządzenia i datę ważności,
 Zawierać adres siedziby oferenta lub adres korespondencyjny,
 Zawierać NIP oferenta,
 Określać cenę netto zamówienia,
 Zawierać warunki dostawy (termin) oraz warunki gwarancji,
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 Zawierać podpis i pieczęć oferenta
Oferta powinna być sporządzona na Załączniku nr 1. Do oferty należy także dołączyć Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.
VI.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania kryteriów:
 cena (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie
oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 70%
• termin realizacji, ocena polega na obliczeniu ilorazu najkrótszego terminu realizacji do terminu
oferowanego, gdzie oferta z najkrótszym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest
przemnażana razy wagę 15%
• gwarancji, ocena polega na obliczeniu ilorazu gwarancji oferowanej do najdłuższego terminu
gwarancji, gdzie oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma 1 punkt, następnie ocena
jest przemnażana razy wagę 15%
Następnie oceny poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane. Oferta z najwyższą oceną
zostanie uznana za wygraną. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę
punktów (po zsumowaniu wszystkich kryteriów) Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
VII.

Wycofanie oferty

Oferent przed datą wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII.

Miejsce i termin składania ofert


Oferta może być dostarczona za pośrednictwem:
 poczty, kurierem lub osobiście na adres:
ADAM SIKORA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA
ul. Podmiejska 7
41-940 Piekary Śląskie
 poczty elektronicznej na adresy e-mail:
finanse@cora.pl




IX.

Wybór oferenta nastąpi w dniu 18 marca 2017 o godz. 10:00
Oferty należy składać do dnia 17 marca 2017 do godziny 14:00
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Zakres wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
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zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 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.
X.

Kontakt w sprawie postępowania ofertowego
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udzielają:
Pan Tomasz Rybok, telefon 609 322 574
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Skierowane do:
ADAM SIKORA
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CORA
ul. Podmiejska 7
41-940 Piekary Śląskie

Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2017/3.2, na zakup Bramowego plotera przemysłowego
(wielkoformatowe centrum obróbcze), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu
wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.2 Innowacje w MŚP, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020
Dane oferenta:
Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………………………
Adres/ siedziba firmy:…………………………………………………………………………………
NIP:…………………………………………………………………………………………………………….
OFERTA
1. Kryterium: Cena
Wyszczególnienie zadania
Bramowy ploter przemysłowy
(wielkoformatowe centrum obróbcze)

Cena netto w EUR/PLN

RAZEM
Łączna cena oferty netto:………………………………………………………………………………
2. Kryterium: Termin realizacji
podany w tygodniach, liczony od dnia złożenia zamówienia
umowy):….……………………………………………………………………………………………………..

lub

podpisania

3. Kryterium: Udzielona gwarancja
(w miesiącach):……………….……………………………………………………………………………..
Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty:
Imię, Nazwisko:………………………………………………………………………………………......
Numer telefonu:…………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………….
Data sporządzenia:…………………………………………
Data ważności oferty:……………………………………...
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Oświadczam, że oferowana maszyna posiada parametry nie gorsze niż opisane w zapytaniu ofertowym
nr 1/2017/3.2.

…………………………………………….
Podpis i pieczęć oferenta
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ZAŁĄCZNIK nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………..…………....

………………………………………

Pieczątka Oferenta

Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami

wykonującymi

w

imieniu

beneficjenta

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.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………
Podpis
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