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Firma AMK Adam Kędziora
ul. Długa 5, Mareza
82-500 Kwidzyn
ZAPYTANIE OFERTOWE

Firma AMK Adam Kędziora zwany dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w ramach projektu pn.

Rozwój Firmy AMK Adam Kędziora przyczyniający się do zwiększenia zatrudnienia na obszarze
PLGD współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020.
I Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. Okleiniarka prostoliniowa.
Parametry:
▪

napięcie zasilania 3x 230 V,

▪

częstotliwość 60 Hz,

▪

oklejanie obrzeżami z rolki typu PCW/ABS o grubości od 0,4–3,0 mm,

▪

oklejanie doklejkami drewnianymi o grubości od 0,4–8 mm,

▪

sterowanie agregatów oparte o czujnik optyczny ( brak mechanicznych krańcówek)

▪

minimalna długość formatki 140 mm przy szerokości 70 mm

▪

dotykowy panel sterowania Smart Touch o przekątnej co najmniej 21

▪

nieograniczona ilość zdefiniowanych programów przez operatora

▪

plan konserwacji z funkcją powiadamiania oraz szczegółową instrukcją prowadzonych
prac - zawarte w sterowaniu

▪

licznik metrów bieżących, zużycia płynów, ilości formatek

▪

możliwość zdalnej łączności – teleserwis

▪

pneumatycznie aktywowany zbiornik klejowy
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▪

uchylna gilotyna wstępnie obcinająca obrzeże z rolk

▪

spryskiwacz środka antyadhezyjnego

▪

spryskiwacz środka poślizgowego

▪

lampa na podczerwień

▪

możliwość zmiany ustawień z profilu prostego na promień R2 za pomocą serwomotorów
( bez ręcznego lub pneumatycznego przestawiania agregatu)

2. Pilarka formatowa.
Parametry:
▪

napięcie zasilania 3x 23.0 V,

▪

średnica tarczy piły 250–400 mm,

▪

wysokość cięcia max 133 mm,

▪

agregat podcinacza sterowany w 2 osiach, na wysokość i na boki

▪

segment przechyłu agregatu tnącego Easy Glide

▪

system prowadzenia stołu formatowego X-Roll

▪

przykładnica poprzeczna pozycjonowana do 90 stopni za pomocą ogranicznika
mimośrodowego

▪

przykładnica poprzeczna z łożyskowanym przedłużeniem teleskopowym do 3200 mm

▪

stół formatowy o długości 3200 mm i szerokości 315 mm z aluminium anodowanego
o przekroju 6 komór

▪

panel sterowania na wysokości oczu z pamięcią 50 tarcz

▪

zawarte funkcje sterowania: wpusty, rząd wpustów, falc, cięcie skośne, kalkulator, cięcie
pod kątem elementów różnej szerokości

▪

szerokość cięcia 1250 mm

▪

system elektromotorycznego pozycjonowania przykładnicy równoległej na śrubie
tocznej z dokładności 1/10 mm

II Cena
1. Cena usługi powinna zawierać wszystkie wymienione w pkt I składniki zamówienia.
2. Cenę należy podać w PLN.
III Wykonawcy (Oferenci)
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający warunki:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

▪

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

▪

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

▪

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: grudzień 2017 roku.
V Sposób i termin składania ofert
Oferty należy składać:
- mailowo: biuroamk@gmail.com
-osobiście na adres: ul. Długa 5, Mareza, 82-500 Kwidzyn
Termin składania ofert: 21.11.2017 r. do godz. 16:00.
VI Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
Kryterium oceny ofert jest:
▪

cena brutto (maksymalnie 80 %),

▪

długość okresu gwarancji (maksymalnie 20 %),

Opis sposobu przyznania punktacji:
▪

cena brutto – waga kryterium 80% (1%=1 pkt.),

▪

długość okresu gwarancji 20% (1%=1 pkt.).

Zasada oceny kryterium cena brutto.
C=(Cmin/Cbad) x 80, gdzie:
C- ilość punktów jakie otrzyma oferta,
Cmin- cena najtańszej oferty, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cbad – cena oferty badanej.
Zasada oceny kryterium długość okresu gwarancji.
Punktacja wyżej wymienione kryterium dokonana zostanie na podstawie przedstawionego w ofercie terminu
gwarancji.
Punktacja za okres gwarancji:
▪

poniżej 24 miesięcy – 0 pkt;

▪

pomiędzy 24 miesiące a 48 miesięcy – 10 pkt

▪

powyżej 48 miesięcy– 20 pkt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym
zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
VII. Przesłanki do odrzucenia oferty
1. Odrzuceniu podlegają oferty:
▪

których treść nie odpowiada jednoznacznie treści zapytania ofertowego,

▪

złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

▪

złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

▪

złożone po wyznaczonym terminie składania ofert.

2. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego wszelakie czynności związane z przygotowaniem
oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, podlegające w szczególności:
▪

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;

▪

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VIII. Dodatkowe warunki postępowania
1. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy/ przyjęcia zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub ogłosić nowy
konkurs ofert.
2. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego w podanym w pkt. V terminie żadnej ważnej oferty
procedura wyboru Wykonawcy zostanie unieważniona i przeprowadzona zostanie nowa procedura,
o której Zamawiający poinformuje dotychczasowych oferentów.
3. W przypadku niewpłynięcia wymaganej ilości ofert w drugim postępowaniu, Zamawiający dokona
wyboru dowolnego Wykonawcy spełniającego wszystkie kryteria i warunki określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą.
6. Oferta winna być przygotowana w języku polskim.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

