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Popowo, dnia 29 luty 2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zakupu gratowarki 

 
 

Dotyczy projektu: „Wdro żenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych 
gazowych płyt ceramicznych II generacji”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”, Poddziałanie 3.2.2. 

 
1) Opis przedmiotu zamówienia    

1.1. Przedmiotem zamówienia jest nowa gratowarka – 1 sztuka. 

Specyfikacja  inwestycji realizowanej w ramach projektu została przedstawiona w Załączniku nr 1  
do niniejszego zapytania. 

1.2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) posiada kod 4299 – różne maszyny 
specjalnego zastosowania. 
 

1.3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 
- gratowarka zostanie dostarczona na koszt własny sprzedającego 
- w ramach ceny gratowarki, Oferent powinien uwzględnić koszt instalacji 
- w ramach zakupu gratowarki będącej przedmiotem zamówienia, sprzedający zobowiązany jest do 

przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi maszyny 
- z gratowarką będą dostarczone po trzy komplety materiałów ściernych do szlifowania  każdego z 

wymienionych rodzajów materiałów: stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium 
- na zakupioną gratowarkę zostanie udzielona gwarancja – min. 24 miesiące 
 

2) Warunki udziału w postępowaniu 
W postepowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 
 

a) prowadzą działalność w zakresie produkcji i/lub handlu maszynami do obróbki ściernej blach zgodnie  
z dokumentem rejestrowym przez minimum 3 lata 

b) nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości 
c) złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, 

przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 6. 
 

3) Kryteria oceny oferty 
Oferenci muszą obligatoryjnie spełnić wszystkie warunki opisane w punkcie 1 i 2 
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana zostanie oferta najlepsza pod względem ekonomicznym 
oceniona w zakresie ceny, warunków gwarancji i serwisu, zgodnie z opisem w Punkcie 4. 
Spośród ofert, które będą porównywalne pod względem ekonomicznym, kryterium rozstrzygającym będzie 
oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie 
materiałów pochodzących z recyclingu etc.) 
Zaleca się w Ofercie przy opisie urządzenia uwzględnić w/w aspekty/ 
 

4) Informacja o wagach procentowych i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego 
kryterium oceny oferty 
Spośród ofert spełniających w/w warunki, wybrana będzie najkorzystniejsza oferta wg kryteriów oceny 
opisanych poniżej. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

 
 
 
 

Specyfikacja techniczna zamawianej Gratowarki 
 
 
 
 

Konfiguracja maszyny 
Jednostka szlifowania pasem ściernym z falownikiem 
Jednostka szlifowania szczotkami pionowymi typu T z ruchem obrotowym i oscylacyjnym z 
falownikiem 

Jednostka szlifowania szczotką poziomą typu Scotch Brite 
Zewnętrzny, skuteczny, mokry pochłaniacz pyłów o wydajności min. 5.000m3/h - do obróbki 
aluminium i innych metali 
Stół z systemem Vacum o wydajności minimum 5,5 kW umożliwiający obróbkę detali w minimalnych 
wymiarach 50x50 mm 

Kompensacja zużycia wszystkich materiałów ściernych w każdej sekcji. 
 
 
 

Parametry maszyny 
Szerokość robocza [mm] minimum 1000 

Zakres grubości obrabianego detalu [mm] minimum w zakresie 0,8 ÷ 150 

Minimalna długość obrabianego detalu [mm] 50x50 

Maksymalne obciążenie stołu [kg] minimum 100 

Prędkość przesuwu pasa transportowego (zmienna) [m/min] minimum w zakresie 0,5-10 

Regulacja grubości obróbki materiału [mm] ±0,1 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa wykonawcy: 

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

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2016 r. na: „Zakup gratowarki” oferujemy  
następujące urządzenie: 

 

 
Nazwa elementu 

 
Cena netto VAT Cena brutto 

Gratowarka 
   

RAZEM: 
 
 

  

 

Warunki płatności: ……………………………………………………………………………………. 

Wartość zamówienia wyrażona w EUR zostanie przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia sprzedaży 

Pozostałe parametry do oceny oferty kształtują się następująco: 

• Okres gwarancji - ………….miesięcy 
• Koszt przeglądów serwisowych przez 36 miesięcy  - …………. PLN netto 

Oświadczamy, że 

1. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości 
2. Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna 30 dni. 
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym. 
 

 

………..………………..………………………………………………………. 
miejscowość, data                                   podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego  
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ 
 
 

 

Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma ……………………………………………………. ani osoby 
upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu, nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych 
z Zamawiającym (Dynaxo Sp. z o.o.), tj. powiązań pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a moją firmą, polegających 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. 

 

              

     

 

   

 

 

 

     ……………………..………………………………………………………. 
                    miejscowość, data                       podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

 
 

 
 


