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Popowo, dnia 19 października 2016 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące zakupu: Wycinarka laserowa 

 
Dotyczy projektu: „Wdro żenie technologii i uruchomienie produkcji nowej linii produktowej innowacyjnych 
gazowych płyt ceramicznych II generacji”, realizowanego 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 wycinarka laserowa – 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 38636110-6  – 
Lasery przemysłowe.  

 
1.3.     Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

- wycinarka laserowa zostanie dostarczona na koszt własny Oferenta 
- w ramach ceny wycinarki laserowej, Oferent powinien uwzględnić koszt instalacji 
- w ramach ceny wycinarki laserowej będącej przedmiotem zamówienia, Oferent zobowiązany jest do  

przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i programowania maszyny 
- w ramach zakupu wycinarki laserowej będącej przedmiotem zamówienia, Oferent zobowiązany jest 

do zapewnienia bezpłatnego serwisu online zakupionej wycinarki laserowej 
- na zakupioną wycinarkę laserową zostanie udzielona gwarancja – min. 24 miesiące na wszystkie 

elementy i podzespoły wycinarki laserowej bez limitu godzin pracy 
 

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

a) Oferent wycinarki laserowej prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wycinarek 
laserowych przez okres minimum 5 lat 

b) Oferent wycinarki laserowej potwierdzi dostawy minimum 30 sztuk wycinarek laserowych z 
rezonatorem typu Fiber w okresie ostatnich 3 lat tj. od 1.10.2013 do 30.09.2016 

c) Oferent ma zorganizowany i zapewnia serwis wycinarek laserowych na terenie Polski 
d) Oferent wycinarki laserowej nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości, a także producent 

oferowanej wycinarki nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości, 
e) Oferent złoży w wyznaczonym terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z 

wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 6. 
f) Oferta musi posiadać okres ważności minimum 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej na 

składanie ofert  tj. 30.11.2016 
 

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 i warunków gwarancji, zgodnie z opisem w Punkcie 4. 
W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu, Kupujący 
będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem ekonomicznym, Kupujący 
dokona wyboru oferty korzystniejszej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza 
energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). Wymaga 
się w Ofercie przy opisie urządzenia uwzględnić w/w aspekty 
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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. 

• Cena                 -  do 90 pkt 
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• Okres gwarancji bez limitu godzin pracy  - do 10 pkt 
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+ ∗ 10	pkt 
4) Termin i miejsce składania ofert 

Oferty wraz ze specyfikacją maszyny należy składać w formie pisemnej: osobiście lub listownie lub faksem lub 
mailowo: 
DYNAXO Sp. z o.o. 
Popowo 2a 
64-510 Wronki 
Fax: 67/254 45 01 
adres mailowy: grzegorz.krol@dynaxo.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2016 r. (liczy się data wpływu oferty) 

5) Sposób przygotowania oferty: 
a) ofertę należy przygotować w języku polskim, na załączonym formularzu ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
b) do formularza ofertowego należy załączyć: 

- szczegółowy opis oferowanej maszyny z podaniem producenta, typu/modelu, opisu jego parametrów 
technicznych, potwierdzających m.in. zgodność tych parametrów z Załącznikiem nr 1 do niniejszego 
Zapytania  
- informację o ilości zainstalowanych wycinarek laserowych z rezonatorem typu Fiber w okresie od 
1.10.2013 do 30.09.2016  

c) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy i składania ofert w 
imieniu firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnione do czynności składania ofert – w 
takim przypadku należy dołączyć do dokumentacji ofertowej stosowne upoważnienie,  

d) w przypadku ofert mailowych, należy załączyć skan podpisanej oferty, 
e) do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 

6) Warunki wykluczenia z postępowania 
W postepowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie 
Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego 
Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania. 

7) Informacje dotyczące Umowy zakupu  
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy zakupu w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy  wyłącznie w sytuacji kiedy będzie to związane z 
pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i 
pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla 
dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy. 

8) Informacje dodatkowe  
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 
 

 
 
………………………………… 
                pieczęć i podpis 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

 
 
 
 

Specyfikacja techniczna zamawianej wycinarki laserowej 
 
 
 

Konfiguracja i parametry wycinarki laserowej 

Typ rezonatora Fiber 

Moc rezonatora [kW] 3 

Obszar roboczy X – Y [mm] 1500 x 3000 

Maksymalna szerokość zabudowy [mm] 6000 

Automatyczny zmieniacz palet/stołów Tak 

Oprogramowanie CAM w języku polskim 
Minimum 2 licencje 

serwerowe 

Cięcie wysokim ciśnieniem Tak 

Automatyczne czyszczenie dysz Tak 

Automatyczne ustawianie ogniska wiązki Tak 

Maksymalna prędkość pozycjonowania (osie X –Y 
jednocześnie) nie mniejsza niż: [m/min] 120 

Dokładność pozycjonowania w obszarze roboczym 
Pa (VDI/DGQ 3441) -  maximum [mm/m] 

±0,05 

Powtarzalność (rozrzutu pozycjonowania) w 
obszarze roboczym Ps (VDI/DGQ 3441)  -  
maximum [mm] 

±0,03 

Chłodnica Tak 

System filtrujący Tak 

Sterowanie:  
Ekran dotykowy o rozmiarze minimum 15" 
Obsługa w języku polskim 

 

Tak 

Tak 

System zabezpieczający głowicę lasera przed 
uszkodzeniem w przypadku kolizji 

Tak 

Maksymalne całkowite zużycie energii nie więcej 
niż [kW] 

25 

Korpus maszyny stalowy spawany Tak 

Budowa bramowa (dwie osie napędowe belki z 
głowicą) 

Tak 

Dostęp operatora do głowicy z krótkiego boku 
maszyny 

Tak 

Załadunek materiału z krótkiego boku maszyny Tak 

Zgodność z CE Tak 

Termin instalacji i odbioru protokolarnego 
wycinarki laserowej  

Marzec 2017 
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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 19.10.2016 r. na: „Zakup wycinarki laserowej” oferujemy następujące 
urządzenie: 

 

 
Nazwa wycinarki 

laserowej 
 

Cena netto VAT Cena brutto 

 
   

RAZEM: 
 
 

  

 

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

Pozostałe parametry do oceny oferty kształtują się następująco: 

• Okres gwarancji bez limitu godzin pracy - ………….miesięcy 

Oświadczamy, że: 

1. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w stanie likwidacji, upadłości 
2. Oświadczamy, że nasza oferta jest ważna 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej na składanie ofert  

t.j. 30.11.2016 (patrz punkt 5 Zapytania ofertowego). 
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 

 
 

 
 




