
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Widzino, dnia 02.10.2017r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZWIĄZKU Z WYBOREM WYKONAWCY NA DOSTARCZENIE 

AUTOMATU TOKARSKIEGO KOD CPV – 42621100-6 – TOKARKI STEROWNE KOMPUTEROWO 

 

                 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostarczenie automatu 

tokarskiego, skierowanej do: 

                         ………………………………………….. 

                         ………………………………………….. 

                         ………………………………………….. 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

    PLASMET Czechowicz sp. j.                                                                                                                              

    Widzino, ul. Krzywa 8                                                                                                                                    

    76-251 Kobylnica                                                                                                                                        

    Telefon:  + 48  59 842 97 93                                                                                                                        

    Faks:  + 48 59 842 91 18 

  
2. OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONE ZOSTAŁO NA STRONIE INTERNETOWEJ BAZY 

KONKURENCYJNOŚCI www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl , NA 

STRONIE INTERNETOWEJ  www.plasmet.com.pl ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ W 

SIEDZIBIE FIRMY. 
 

 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

dostarczenie do firmy Plasmet Czechowicz Sp.j. automatu tokarskiego wraz z niezbędnym 

wyposażeniem, kompletnym i gotowym do użytkowania przeznaczonym do toczenia detali dla 

branży motoryzacyjnej o następujących minimalnych parametrach i wyposażeniu: 

 

 Automat tokarski sterowany numerycznie – CNC o średnicy toczenia minimum do ɸ50mm 

a) dwa wrzeciona obróbkowe z możliwością użycia narzędzi napędzanych na obydwu 

wrzecionach 

o wrzeciono główne przelotowe o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i 

maksymalnej mocy  minimum 15 kW, 

o wrzeciono przechwytujące o maksymalnych obrotach  minimum 5000obr/min i 

maksymalnej mocy  minimum 15 kW,  

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.plasmet.com.pl/
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b) sterowanie CNC SIEMENS 840D, HEIDENHAIN lub porównywalny, w polskiej wersji 

językowej, 

c) sterowanie powinno mieć możliwość transferu danych poprzez złącze USB 2.0 

d) sterowanie powinno zawierać cykle toczenia wzdłużnego, planowania, wybierania, 

podcięcia, ucinania, gwintowania i wiercenia, frezowania 

e) automatyczny magazyno - podajnik prętów długich – minimum 3m z przygotowaniem do 

pracy w pełnym zakresie średnic prętów automatu tokarskiego,  

f) transporter wiórów z wyrzutem wiórów z prawej strony, 

g) Dokładność pozycjonowania dla osi X/Z  ≤ 8/8 µm, 

h) maksymalna długość ruchu osi Z wrzeciona głównego minimum 450mm, 

i) głowica narzędziowa - możliwość zainstalowania minimum 12 narzędzi, 

j) możliwość zainstalowania minimum 12 narzędzi napędzanych o mocy napędu narzędzi 

minimum 5,0 kW i obrotach minimalnych 5000obr/min, 

k) sonda pomiarowa narzędzi do pomiaru w przestrzeni roboczej, 

l) stała prędkość skrawania, 

m) gwintowanie otworów z synchroniczną prędkością dla wrzecion i narzędzi napędzanych, 

n) czytelny, dotykowy, kolorowy pulpit sterowniczy minimum 10”, 

o) lampa sygnalizacyjna – informująca o statusie pracy urządzenia, 

p) waga netto automatu tokarskiego bez podajnika nie mniejsza niż 4200 kg, 

q) korpus maszyny wykonany z żeliwa szarego 

r) poziom hałasu podczas pracy poniżej 85dB, 

s) funkcja oszczędzania energii elektrycznej poprzez wyłączenie zasilania w trybie 

wyczekiwania, 

t) „internetowy serwis” online, umożliwiający natychmiastową analizę problemu, 

bezpośrednie rozwiązywania problemów w sterowaniu, 

u) Oferent gwarantuje obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego w języku 

polskim, 

v) Oferent opracuje normy czasowe dla wykonania czterech detali, według rysunków 

wykonawczych załączonych poniżej. Uruchomi i wdroży do produkcji seryjnej wykonując 

po 100 szt. detali z każdej pozycji rysunkowej zgodnie z wyliczoną normą czasową jaką 

zadeklarował – (przy użyciu narzędzi obróbkowych firmy SANDVIK, walcowanie gwintów 

zewnętrznych przy użyciu głowic firmy LMT), gwinty wewnętrzne wygniatane. Będzie to 

stanowić podstawę odbioru końcowego urządzenia i sporządzenia stosownego 

„Protokołu odbioru końcowego”. 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 



 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 
Agencja Rozwoju Pomorza  S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk   
Zarząd: Łukasz Żelewski – Prezes Zarządu, Rafał Dubel – Wiceprezes Zarządu, Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu 
ARP S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

4. WYMAGANIA DODATKOWE 

 

a) Dostawca udzieli gwarancji na wszystkie oferowane podzespoły i urządzenia na okres 

minimum 12 miesięcy w systemie pracy trzyzmianowym, liczonej od daty odbioru 

końcowego, 

b) Transport, montaż, wdrożenie detali do produkcji oraz szkolenie podstawowe – instruktaż, 

przeprowadzone w Plasmecie, przed odbiorem końcowym – po stronie dostawcy. 

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową DTR, instrukcje 

obsługi,  wszystkie opisy na urządzeniach w języku polskim. 

d) Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winne posiadać Certyfikat Zgodności i być 

opatrzone Znakiem Zgodności CE zgodnie z wymaganiami określonymi w aktach prawnych 

Unii Europejskiej, dokonana przez uprawnioną jednostkę. 

 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

15 czerwiec 2018 rok.  Za termin wykonania zamówienia, uważa się, oddanie automatu tokarskiego 

do użytkowania i podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
6. KRYTERIA WYBORU OFERT: 

 

a) Cena całkowita netto 50 %, (50 punktów w przypadku najniższej ceny, pozostałe oferty - 

punkty proporcjonalnie  wg  stosunku ceny najniższej do oferowanej według wzoru poniżej). 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego.  

 

𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑘𝑡. 𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛ę =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜𝑤𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 ∗ 50𝑝𝑘𝑡 

 

Wartość przyznanych punktów w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

b) Warunki płatności:  

Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, płatne będzie w 

następujący sposób 

• zaliczka płatna 30 dni po podpisaniu umowy na podstawie wystawionej faktury 

proforma,  

• płatność końcowa - płatna po wystawieni faktury końcowej w dwóch terminach: 

o przed dostawą do Plasmetu w ciągu 7 dni od dnia pisemnego 

powiadomienia przez oferenta gotowości do wysyłki w wysokości: wartość 

kontraktu pomniejszona o wysokość zaliczki i 5% wartości kontraktu, 
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o po dostawie do Plasmetu w wysokości 5% wartości kontraktu w ciągu 3 dni 

od daty podpisania protokołu końcowego 

Do punktacji brana będzie procentowa wielkość zaliczki - 25%  (25 punktów  w przypadku 

najniższej zaliczki, pozostałe oferty - punkty proporcjonalnie wg stosunku zaliczki najniższej 

do oferowanej). 

 

𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑘𝑡. 𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑙𝑖𝑐𝑧𝑘ę =
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑙𝑖𝑐𝑧𝑘𝑎

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑙𝑖𝑐𝑧𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
 ∗ 25𝑝𝑘𝑡. 

 

Wartość przyznanych punktów w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 

c) Udzielony okres gwarancji dla pracy automatu tokarskiego w systemie trzyzmianowym 

wyrażony w miesiącach - 25 %, (25 punktów w przypadku najdłuższego okresu gwarancyjnego, 

pozostałe oferty - punkty proporcjonalnie  wg  stosunku oferowanego okresu gwarancyjnego do 

najdłuższego okresu gwarancyjnego według wzoru poniżej).  

 

𝑖𝑙𝑜ść 𝑝𝑘𝑡. 𝑧𝑎 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 =
 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦 𝑝𝑜𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑔ó𝑙𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦
 ∗ 25𝑝𝑘𝑡. 

 
 

 

 

 

 Wartość przyznanych punktów w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

     

 

 

 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, którego dotyczy niniejsze zapytanie 

ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo.               

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe, rozumie się, wzajemne powiązanie między 

zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 

albo osobami wykonującymi  w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 

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 stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

a. drogą e-mailową na adres:  piotr.kazusek@plasmet.com.pl   

b. osobiście w siedzibie firmy: Plasmet Czechowicz sp. j. Widzino, ul. Krzywa 8, 76-251 Kobylnica 

Polska 

c. drogą pocztową na adres: Plasmet Czechowicz sp. j. Widzino, ul. Krzywa 8, 76-251 Kobylnica 

Polska 

d. termin składania ofert:  do 16 października 2017 roku do godz.12:00  (liczy się data i godz. 

dostarczenia  oferty).                 

                                                                                                                                
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

 

a. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą podaną w walucie EURO lub PLN w kwocie netto. Dla 

celów porównawczych przyjęty zostanie średni kurs EUR wg NBP z dnia poprzedzającego wybór 

oferty, 

b. Nie będą rozpatrywane oferty cząstkowe,  

c. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zawierać opis oraz szkice rysunkowe lub zdjęcia 

oferowanych urządzeń, tak, aby można było zidentyfikować wszystkie wymagane w zapytaniu 

parametry. 

d. Oferta powinna zawierać czas realizacji od podpisania umowy z zamawiającym. 

e. Oferta powinna zawierać warunki płatności oraz inne niezbędne elementy do oceny oferty 

f. Oferta powinna być ważna przez minimum 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania 

ofert. 

g. Oferta powinna zawierać oświadczenie oferenta dotyczące braku powiązań i możliwościach 

wykonania zamówienia. 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

1) Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia, 

4) Wykonawca posiada potencjał techniczny i osobowy oraz doświadczenie niezbędne dla 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

5) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanych terminach. 

6) Oświadczam, iż …................... * (jestem/nie jestem) powiązany osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu  

 

mailto:piotr.kazusek@plasmet.com.pl
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Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 4441,  NIP: 583-000-20-02,  Regon: 190044530 
Kapitał zakładowy: 26.320.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 26.320.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

7) Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może  

to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

f. Uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

 

Miejscowość ........................ dnia ……….2017 r. 

 

 

                               

(podpis i pieczęć wystawcy oferty) 

 

9. W PRZYPADKU PYTAŃ ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM OFERTOWYM, PROSZĘ O KONTAKT          

Z PANEM PIOTREM KAZUSEK POD NR TELEFONU +48  608 299 940 LUB E-MAIL: 

piotr.kazusek@plasmet.com.pl                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                Z poważaniem. 

 

                                                                                                                              PREZES ZARZĄDU 

 

                                                                                                                               Jan  Czechowicz 

 


