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ZAPYTANIE OFERTOWE NR {/1.5/2016

{. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiaiqcego.

lNT, PRODUCTION JCS Sp. z o.o.

ul. Pelczycka 17

74-320 Barlinek

Osoba kontaktowa: Mariusz Urban

kom. +48 600 801 064

tel. +48 95 746 10 34

e-mail: m.urban@int-production.pl

Zamawiajqcy nie podlega ustawie PZP.

2. Opis przedmiotu zam6wienia.

Zakup i uruchomienie wypalarki laserowej fibrowej wraz z wyposa2eniem

(postprocesorem, rezonatorem, glowicq, podw6jnym stolem roboczym, kompresorem,

UPS).

Kodv CPV:

wypalarka laserowa: 38636 1 1 0-6 Lasery przemyslowe

kom presor: 42123000-7 Sprgzarki, 421 23440-1 Sprgzarki powietrza

U PS : 3 1 682530-4 Awaryjne urzqdzenia energetyczne

Minimalne parametrv ifunkcionalno6ci wvpalarki laserowej wraz z wyposa2eniem:

moc rezonatora: 4 KW

minimalne wymiary stolu: 2xG m

zdolno6d cigcia:

. stal czatna - 20 mm

' stal nierdzewna - 12 mm

' aluminium - 10 mm

' mosiqdz-6mm
. mied2-Gmm

2r6dlo cigcia: Swiatlow6d zasilany gazami szlachetnymi

filtr do odciqgu spalin

komputer przemyslowy z oprogramowaniem umozliwiajqcym rysowanie element6w,

importowanie, nesting automatyczny i rgczny z mozliwo6ciq konfigurowania cigcia

m.in. na wsp6lnq krawgd2

* zywotno66 diod mocy minimum 100 000 godzin

szafa sterown icza klimatyzowana
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wykrawarka musi pracowa6 w temperaturach od +5 do +45 "C

ladowno66: 2000 kg

dokladno66 pozycjonowania: 0,05 mm

powtarzalno66:0,02 mm

automatyczne wykrywanie blgd6w w projektowaniu i obr6bce

glowica z automatycznq regulacjq pozycji i Srednicy wiqzki z dwoma szklami

zabezpieczalqcymi

dodatkowy pulpit sterujqcy dedykowany do sterowania pracq stol6w wymiennych

aluminiowy portal (most)

konstrukcja maszyny odprg2ona po spawaniu

waga maszyny min. 25 000 kg

zakres pracy osi: X - 2000 mm +500 mm, Y - 6000 mm +500 mm, Z - 150 mm +50

mm

UPS o mocy 32 kW na 6 minut pracy

Minimalne parametry i funkcionalnoSci kompresora:

sprgzarka Srubowa nabudowana na zbiomiku poziomym (500 litr6w) z falownikiem i

wyposa2ona w zintegrowany osuszacz ozigbniczy oraz sterownik elektroniczny

moc kompresora: 15 kW

wydajno66: 2,07 m3/min

ci6nienie wylotowe: 13 bar

ci6nieniowy punkt rosy osuszaczy = +3oC

musiposiada6:

a) zintegrowany zestaw filtracyjny sprg2onego powietrza z filtrem wstgpnym i filtrem

dokladnym o parametrach stopnia filtracji :

- oleju do 0,01mglm"

- czqstkistale do 0,01pm

b) elektroniczny spust kondensatu dla instalacji podzbiornika sprgzonego powietrza

c) separator wodno-olejowy z dokladno6ciq oczyszczania do zawarto6ci oleju

1Smg/litr wody

Maszyna powinna zostad skonfigurowana w spos6b umozliwiajqcy zlokalizowanie jej w hali

Zamawiajqcego zgodnie z planem stanowiqcym Za.lqcznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Transport przedmiotu zam6wienia w miejsce lokalizacji projektu zapewniZamawiajqcy.

3. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich

spelniania.

Warunki udziafu w postgpowaniu:
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1. Zagwarantowanie 6wiadczenia minimum 30-miesigcznego serwisu gwarancyjnego

2. Zapewnienie czasu reakcji na zgloszenie reklamacyjne do 48h od zgloszenia

awarii/problemu.

Zlo2ana oferta powinna zawiera6:

nazwe iadres oferenta,

datg przygotowania i termin wa2no6ci oferty,

zakres i szczeg6lowy opis oferowanych urzqdzeri,

ceng urzqdzefi netto i brutto

podpis osoby upowa2nionej do wystawienia oferty.

Przydatno66, kompletno66 i szczeg6ly niniejszych informacji brane sq pod uwagg przy ocenie

ofert,

Informacja o kryteriach oceny ora;z wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczeg6lnych kryteri6w oceny oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bgdzie kierowa6 sig nastgpujqcymi

kryteriami i ich znaczeniem:

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punkt5w

1. Cena 80 pkt.

2.
Termin potwierdzenia gotowo6ci do odbioru
maszyny 20 pkt.

RAZEM 100 pkt.

Opis sposobu przyznawania punktacji za.spelnienie danego kryterium oceny oferty.
W kryterium ,,Cena" najwyzszq liczbg punkt6w (80) otrzyma oferta zawierajqca najnizszq ceng

netto, a kazda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem:

p=

Cmin

l- lxZ
c

gdzie:

P - liczba otrzymanych punkt6w w kryterium
Cmin - najnizsza cena w5r6d zaproponowanych
C - cena w badanej ofercie
Z-waga kryterium.
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W kryterium ,,Termin potwierdzenia gotowo$ci do odbioru maszyny" punktacja bgdzie
przyznawana odpowiednio:

powyzej 60 dni = 0 pkt.

od 30 do 60 dni = 5 pkt.

ponizej 30 dni = 20 pkt.

Zgodnie z powy2szym, wybrana zostanie oferta, kt6ra w sumie r" rr.rlr*,e kryteria uzyska
najwigkszq liczbg punkt6w.

Termin skladania ofert.

2WAA2O16, godz.12:00.

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiot6w powiqzanych),
1) Zam6wienie nie moze byd udzielone podmiotom powiqzanym osobowo lub kapitalowo z

Zamawiajqcym.

2) Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powiqzania migdzy
beneficjentem lub osobami upowaznionyni do zaciqgania zobowiqzari w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwi4zane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcq,
polegajqce w szczeg6lno6ci na:

a- uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik spolki cywilnej tub spolki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 o/o udziat6w lub akcji,

c. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,
pelnomocnika,

d. pozostawaniu w zwiqzku mat2efiskim, w stosunku pokrewiefistwa lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

8' okreslenie warunk6w zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zam6wienia, o ile przewiduje sig moiliwoS6 zmiany takiej
umowy.

Zamawiajqcy przewiduje mozliwo66 zm iany umowy:

1) w przypadku 9dy nastqpi zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w
zakresie majqcym wptyw na realizacjq przedmiotu umowy;

2) w przypadku zaistnienia okolicznoSci spowodowanych czynnikami zewngtrznymi, np. sila
'wyasza, niepzewidziane warunki pogodowe, mogqce uniemozliwi6 dostawg oraz inne
okoliczno6cizewngtrzne mogqce mie6 wplyw na realizacjg postanowieri umowv.
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9' Wykaz dokument6w oraz o6wiadczefi niezbgdnych do zloienia wraz z ofertq.
1) OSwiadczenie dotycz-qce. braku powiqzari kapitalowych lub osobowych, stanowiqce

zal4cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin zwi4zania ofertq uptywa po 60 dniach, liczqc od terminu skladania ofert.
Ofertg nalezy zlo2yt w formie papierowej na adres lNT. PRODUGTION JG$ Sp. ! o.o., ul. peNczycka

17' 74-320 Barlinek lub elektronicznej na adres e-mail: m.urban@inlproduction.pl nie p62niej ni2 do
dnia 291O312016 godz. 12:00. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 2910312016 o godz. 14:00 w siedzibie
firmy (ul. Pelczycka 17,74-320 Barlinek).

Prezes Zarzqdu

Jens Chr. Siigz/
,l

7(ill
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