Tuchola, 23.09.2016r.

Zapytanie ofertowe na zakup
kompletnego stanowiska pomiarowego do pomiaru kół zębatych, zębników
i brył obrotowych
1. Nazwa Zamawiającego
Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Hylmet”
Henryk Figiel, Eugeniusz Piesik Spółka Jawna
ul. Plaskosz 9
89-500 Tuchola
NIP: 561-000-24-54, REGON: 090012020, KRS: 0000278764
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Piotr Figiel
Tel.: 52 336 52 67
E-mail: hylmet@hylmet.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 20142020. Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. „Wdrożenie mało operacyjnej
technologii wytwarzania kół zębatych w VI klasie dokładności”, nr POIR.03.02.02-00-0059/16.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego stanowiska pomiarowego do pomiaru kół
zębatych, zębników i brył obrotowych w oparciu o wykaz parametrów techniczno - użytkowych
przygotowany przez Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Kod CPV zamówienia: 38540000-2

4. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „Hylmet” Henryk
Figiel, Eugeniusz Piesik Spółka Jawna, ul. Plaskosz 9, 89-500 Tuchola.
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 20.06.2017r.
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5. Okres związania z ofertą
Min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 9 niniejszego
zapytania.

6. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w
zakresie wykluczeń
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. 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:
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 z linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru
długów lub został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań oraz
niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia kryteriów
Parametry techniczne – w dalszym postępowaniu będą brały udział wyłącznie te oferty, które
spełniają wszystkie wymagania techniczno-użytkowe (załącznik nr 1)
a) Cena netto (łącznie)– 60%
b) Gwarancja – 20%
c) Serwis – 10%
d) Czas realizacji zamówienia – 10%
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Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena: 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 60
cena netto wskazana w badanej ofercie
Brane pod uwagę będę wartości netto (bez podatku VAT) wyrażona w PLN. W sytuacji, gdy cena
podana na ofercie nie będzie wyrażona w PLN w celu przeliczania jej na PLN zastosowany
zostanie kurs średni NBP notowany w ostatnim dniu terminu składania ofert, zgodnie z pkt 9.

Gwarancja (w miesiącach): 20% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 20 pkt)
wyliczona według wzoru:
okres gwarancji wskazany w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------------- x 20
najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

Serwis (rozumiane jako maksymalny czas przyjazdu liczony od momentu zgłoszenia w
godzinach): 10% - wartość punkowa kryterium „serwis” (max 10 pkt) wyliczona według wzoru:
najkrótszy czas reakcji serwisu wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------------------- x 10
Czas reakcji serwisu w badanej ofercie
Czas realizacji zamówienia (rozumiany jako czas potrzebny na realizację zamówienia licząc od
podpisania umowy, ale nie później niż termin wskazany w pkt 4 niniejszego zapytania, do
momentu podpisania końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego): 10% - wartość kryterium
„czas realizacji zamówienia” (max 10 pkt) wyliczona według wzoru:
najkrótszy czas realizacji zamówienia (w tygodniach) wśród otrzymanych
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 10
liczba tygodni realizacji zamówienia wskazana w badanej ofercie

Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
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8. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna
zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione Oferenta do składania ofert i jako skan
załączona do wiadomości e-mail.
W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w
oparciu o opisane w pkt 7 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub
będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie zwrócić się do Oferenta w celu
uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
W ofercie powinna być wskazane cena netto: urządzenia, montażu urządzenia, transportu (jeśli
dotyczy), szkolenia pracowników (jeśli dotyczy).
Do oferty należy dołączyć:
a) zestawienie danych technicznych, parametrów oferowanego urządzenia zgodnie ze
specyfikacją techniczną wyrażoną przez Zamawiającego, która stanowi załącznik nr 1.
b) oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go
w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 2)
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres
e-mail: hylmet@hylmet.pl
Termin składania ofert upływa dnia 11.11.2016r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której
funkcjonuje Zamawiający. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Rozstrzygnięcie zamówienia
Zamówienie zostanie rozstrzygnięte w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia terminu
składania ofert.
Na stronie internetowej Zamawiającego (www.hylmet.pl) zostanie upubliczniony protokół z
wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie oferty przez Oferenta jest traktowane jako zgoda na
upublicznienie szczegółów oferty, zgodnie z zapisami pkt 12 niniejszego zapytania.
Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt 7 niniejszego
zapytania. Jeśli złożone zostaną dwie lub więcej ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów
to zwycięska oferta zostanie wyłoniona po negocjacjach cenowych z każdym z oferentów.
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Po opublikowaniu protokołu do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz
wygranej oferty.
W przypadku, gdy podmiot który został wybrany zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający
ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności
najkorzystniejszych ofert lub może unieważnić zamówienie.

11. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w
okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku: niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji
umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od niego np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in.
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego
terminu z przyczyn innych niż wymienione skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień
opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie
Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacja odstąpienia jednostki
przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu, w sytuacji wypowiedzenia
umowy kredytu technologicznego.
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

12. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych
przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Złożenie oferty na stanowi zawarcia umowy.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza
możliwość składania uzupełnień do oferty na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania przez
Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Strona 5 z 9

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego
prowadzenia bez podania przyczyny.

13. Wykaz załączników
Załącznik nr 1: zestawienie danych technicznych, parametrów oferowanego urządzenia zgodnie
ze specyfikacją techniczną wyrażoną przez Zamawiającego.
Załącznik nr 2: oświadczenie o braku ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i
niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości.
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………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….……………………
(pieczęć Oferenta)

załącznik nr 1
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Kompletne stanowisko pomiarowe do pomiaru kół zębatych, zębników i brył obrotowych

Wymagania
Ilość programowanych CNC osi: 4
Stabilna granitowa konstrukcja, z pasywnymi
tłumikami drgań
Brak konieczności wykonywania wibroizolacyjnych
fundamentów
Prowadnice: z naturalnego granitu, wyposażone w
łożyska powietrzne
Moduł minimalny: 0,5
Zakres średnic mierzonych części (zewn.): 5-280mm
Zakres średnic mierzonych części (wewn.): od 12mm
Maksymalna szerokość koła: 500mm
Rozstaw konika w kłach: 50-500mm
Rozdzielczość pomiarowa głowicy: 0,1μm
Konik z kłem do mocowania wałków i zębników
Stół obrotowy wyposażony w kieł mocujący
Zestaw zabieraków do mocowania wałków o różnych
średnicach
Uchwyt szczękowy do mocowania wałów o średnicy
do 125 mm
Maksymalne wymiary maszyny (szer. x gł. x wys.):
1400 x 1100 x 2100 [mm]
Automatyczny magazyn wymiany modułów trzpieni
pomiarowych
Dokładność kontroli kół zębatych wg VDI/VDE 2612/13,
grupa I
Oprogramowanie:
- kontrola uzębień zewnętrznych i wewnętrznych
- ocena zarysu, linii wg DIN3960/62
- ustalenie klasy dokładności wg DIN (metryczne) lub
AGMA (metryczne / calowe)

Spełnia
wymaganie
(TAK/NIE)

Wartość oferowanych
parametrów, opis
spełnienia warunku

- wprowadzanie dowolnych tolerancji dla wszystkich
wartości
- pomiar podziałki i bicia wg DIN 3960/62:
- nierównomierność sąsiednich podziałek fu
- odchyłka podziałki fp
- odchyłka sumaryczna podziałek koła Fp
- odchyłka sumaryczna k podziałek Fpz/8
- bicie promieniowe uzębienia Fr
- ocena baryłkowatości zarysu i linii zęba wg DIN
- definiowanie szablonów „K” wg DIN3961
- ocena modyfikacji głowy i stopy zęba
- pomiar wszystkich / wybranych zębów
- zapis wyników w formacie PDF
- automatyczna kalibracja trzpieni pomiarowych
- program do wyznaczania osi + kompensacja błędów
zamocowania przedmiotu ±2mm
- pomiar części pryzmatycznych (pomiar elementów
geometrycznych, które nie są bryłami obrotowymi,
błędów kształtu i położenia, tryb skanowania)
- pomiar wymiarów, błędów kształtu i położenia za
pomocą skaningu (Zakres pomiarów:
średnica/długość/ bicie promieniowe / bicie czołowe
/prostopadłość, /równoległość/powierzchnia –
oś/okrągłość/ płaskość/prostoliniowość /bicie
całkowite promieniowe/bicie całkowite czołowe/
pozycja/współśrodkowość/ symetria /walcowość/
przebieg przerywanych konturów / skanowanie
nieznanych konturów)
- graficzne przedstawienie krzywych pomiarowych i
wyników pomiarów na standardowym protokole
pomiarowym lub na monitorze z możliwością wydruku
- wizualizacja topografii pojedynczego zęba (prawy i
lewy bok) na dodatkowym protokole
- jednostki długości metryczne i calowe
- obliczanie wartości średniej dla poszczególnych
parametrów
Zestaw końcówek, sond, trzpieni pomiarowych
Dokumentacja techniczna
Instrukcja obsługi i kalibracji w języku polskim
Sterowanie CNC
Monitor TFT, klawiatura, mysz, drukarka laserowa
Deklaracja zgodności z CE
…………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)

………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….……………………
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………..…………., ja niżej
podpisany ……………………………………………………………………….……………………. działając w imieniu i na rzecz
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że ……………………………………………………………….……………………………………………..………….:
(nazwa Oferenta)

1) nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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:
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 z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie jest wpisane do KRD ani żadnego innego rejestru długów, a także że Oferent nie został
postawiony w stan likwidacji lub upadłości.
…………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)

