
Chorzów, 22.12.2016 r. 

 

 

 

 
                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE  NA DOSTAWĘ  

   

          PRÓŻNIOWEGO ODŚRODKOWEGO URZĄDZENIA ODLEWNICZEGO Z SYSTEMEM 

        PODWÓJNEGODO RAMIENIA WAHADŁOWEGO DO ODLEWANIA STOPÓW PLATYNY 

        ORAZ CoCr 

 

 

 

I .  Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego: 

 

      PROFILEX JERZY MALICKI 

      ul. Hajducka 18 - 20, 41-500 Chorzów 

 

      NIP 634-007-58-91 

      tel. +48 502 220 514 

      

     Adres do korespondencji : 

      

     PROFILEX JERZY MALICKI 

     ul. Hajducka 18-20, 41-500 Chorzów 

 

     Osoba do kontaktu : Tomasz Czekański 

     tel. +48 502 220 514 

     e-mail: tomasz.czekanski@profilex.net 

 

     Treść Zapytania Ofertowego wraz z formularzem ofertowym zostanie zamieszczona 

      na stronie internetowej Zamawiającego  www. profilex.net 

 

     Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci 

     przekazuja pisemnie, drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiajacy lub Oferent przekazuje        

     oświadczenia, wioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną każda ze Stron 

     na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

II. Tytuł realizowanego projektu oraz ProgramOperacyjny/Oś Priorytetowa/Działanie  

 

      Projekt pn.  "Produkcja odlewów dla potrzeb jubilerstwa i medycyny z zastosowaniem   

      innowacyjnej metody odlewania precyzyjnego z odgazowaniem formy odlewniczej oraz  

      wykorzystaniem podwójnego ramienia wahadłowego nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15. 

    

      Oś Priorytetowa:  Konkurencyjność MŚP 

      Działanie:              Innowacje w MŚP 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Tryb zamówienia 

 

1.  Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

3.  W przypadku użycia w treści niniejszego Zapytania słowa „Wykonawca” należy 

rozumieć „Oferent” 

4. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym i umowie stosuje się przepisy 

Kodeksu Cywilnego 

 

 IV. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje odpłatną dostawę, montaż , uruchomienie i instruktaż 

obsługi fabrycznie nowego próżniowego odśrodkowego urządzenia odlewniczego z systemem 

podwójnego ramienia wahadłowego do odlewania stopów platyny i CoCr zgodnie z parametrami 

technicznymi. 

 

1. Nazwa i kod CPV - Maszyny odlewnicze - 43720000- 6   

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje kluczowe parametry techniczne dla realizacji projektu: 

 

    -  system odlewania próżniowo- odśrodkowy 

  

    -  system podwójnego ramienia wahadłowego  

 

    -  możliwość pracy w pełnym trybie automatycznym, w trybie półautomatycznym 

       oraz w trybie manualnym 

 

    -  programowanie i sterowanie  przy pomocy cyfrowego panelu dotykowego 

 

    -  bieżąca kontrola temperatury realizowana poprzez PID w zakresie  900  do 2100 C 

       z wykorzystaniem optycznego kontrolera temperatury 

 

    -  średnica odlewu min. 80 mm,  dłg nie mniej niż 100 mm 

 

    -   przyspieszenie -  500 obr/min w ciągu 0,1 s 

 

    -   czas opadania prądu w cewce max. 40 msec 

 

Dostarczona maszyna, montaż i uruchomienie  winno być zgodne z dyrektywą maszynową 

2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r określającą obowiązki producenta maszyn. 

 

Zamawiający wskazuje, że dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe. Urządzenie 

musi być oznaczone znakiem CE 

 

 

 

 



 

Oferty niezgodne z przedmiotem zamówienia zostana odrzucone 

 

-  Termin realizacji zamówienia - zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zamawiający jednocześnie 

wskazuje, że zaoferowany termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia podpisania 

umowy. 

-  Termin związania  ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia 

-  Minimalny okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące 

   od uruchomienia urządzenia. Nieodpłatny serwis gwarancyjny prowadzony 

   będzie przez Wykonawcę 

 

V. Wymagania co do oferty 

 

-  oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim; Dokumenty sporządzone w 

języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym 

przez Wykonawcę; 

- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę; 

 -  w ofercie należy wskazać walutę, w której określono cenę; 

 -  oferta powinna zawierać co najmniej : 

      dane teleadresowy Wykonawcy 

      odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych w Zapytaniu ofertowym 

      datę sporządzenia oferty 

      oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie 

        "Wykluczenia"  Zapytania ofertowego 

      podpis wystawcy oferty 

 

Oferty nie zawierające danych wskazanych powyżej będą odrzucone z przyczyn formalnych. 

 

VI. Warunki zmiany umowy: 

 

     Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej 

     z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.     

     Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie aneksu pisemnego. 

     Ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu : 

     -  wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu   

        Zamówienia; 

     -  wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

     -  wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

     -  zmiany istotnych regulacji prawnych. 

 

      

VII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji ( wagi punktowe) 

      

      Kryteriami oceny ofert są : 

 

        1. Cena ofertowa (C) rozumiana jako: 

               cena netto urządzenia wskazanego w przedmiocie zamówienia 

 

        

 



 

 

 

 

        2. Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako: 

              najkrótszy termin realizacji zamówienia oznaczajacy okres od dnia podpisania  

               umowy do dnia dostawy urządzenia. 

        

            Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym         

            systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do   

            uzyskania jest 100 pkt): 

 

 

            Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt. 

 

            Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 90 pkt. Dla       

            pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg   

            następującego wzoru: 

 

            C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 90 pkt 

 

           Termin realizacji zamówienia (T) - maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt. 

           Wykonawca, który zaoferował najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 10       

            pkt. Dla pozostałych Wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg    

            następującego wzoru: 

 

           T = (Liczba dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym terminem realizacji   

           zamówienia/ Liczba dni realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie) x 10 pkt 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów 

uzyskaną poprzez zsumowanie kryterium „Cena” oraz „Termin realizacji”. Wykonawca 

zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od daty wyboru Wykonawcy. 

 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 Dla kryterium cena ofertowa, w przypadku ofert składanych w walucie obcej 

przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia składania ofert. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą 

mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli 

oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu. 

 Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania 

wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 

 Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona przez Zamawiającego na 

stronie internetowej www.profilex.net w terminie do 7 dni od jego zakończenia. 

 
 



 

VIII. Wykluczenia: 

 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane 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 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 lub powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa  

    drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
 

IX. Termin składania ofert   

1. Ofertę należy złożyć na jeden z niżej podanych sposobów: 

a) osobiście - w siedzibie firmy Zamawiającego lub przesłać pocztą/kurierem, na adres: 

 

PROFILEX JERZY MALICKI 

ul. Hajducka 18-20 

41-500 CHORZÓW 

 

 

b) przesłać pocztą elektroniczną (w formie skanu) na adres e-mail:info@profilex.net 

 

2. Termin składania ofert- 30.12.2016r. godz. 15.00 (nie krótszy niż 7 dni od dnia  

ogłoszenia) 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2016r.  o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego. 

 

X.  Wykaz dokumentów oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą  
 

Oferta musi pod rygorem jej odrzucenia  zawierać następujące dokumenty: 

 

1. Formularz ofertowy; 

 

2. Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia ; 

 

3. Specyfikację techniczną oferowanego urządzenia, której treść musi być zgodna z opisem 

zamówienia. 

 

XI.  Udzielenie zamówienia 

 

mailto:biuro@sacher.com.pl


1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi 

zgodność oferty z treścią Zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów 

- wedle przyjętego kryterium oceny ofert. 

2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od oferentów pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

4.  Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

      -  Oferent, który złożył ofertę podlega wykluczeniu z postępowania 

      -  Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego 

      -  Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień  

         Oferenta wynika, że Oferent nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu. 

5.   W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego 

ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-

mail. Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail 

ponosi Oferent. 

6.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, 

którzy złożyli oferty. 

 

Załaczniki: 

 

1. Wzór umowy z dostawcą 

2. Wzór formularza ofertowego 

3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

 

 

 

        Zamawiający:  

  

PROFILEX JERZY MALICKI 

ul. Hajducka 18 - 20 ,  

41-500 Chorzów 

 
 

 

 

Nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko :  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i/lub adres 

wykonawcy:……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………  Fax: ……………………………………….................. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. dostawy próżniowego odśrodkowego urządzenia 

odlewniczego z systemem podwójnego ramienia wahadłowego do odlewania stopów platyny i CoCr, 

niniejszym zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w 

ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie. 

 

Oferowana cena netto za realizację zamówienia: ……………………………. zł 

 

(słownie: ................................................................................................................................ zł). 

 

Termin dostawy:………….dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

     (Data i podpis osoby upoważnionej)  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
    OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 

 

        Zamawiający:  

  

PROFILEX JERZY MALICKI 

ul. Hajducka 18 - 20 ,  

41-500 Chorzów 

 
 

 

Nazwa Wykonawcy lub imię i nazwisko :  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba i/lub adres 

wykonawcy:……………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………  Fax: ……………………………………….................. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. dostawy próżniowego odśrodkowego urządzenia 

odlewniczego z systemem podwójnego ramienia wahadłowego do odlewania stopów platyny i CoCr, 

niniejszym wskazujemy że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania. 

 
 

………………………………………… 

     (Data i podpis osoby upoważnionej)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


