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ZAPYTANIE OFERTOWE nr SMG-4/12/2017
(wraz ze specyfikacją zamówienia)
z dnia 22 grudnia 2017 r.

1. Informacje wstępne
1.1 Nazwa projektu
„Znakowarka laserowa do grawerowania elementów karoseryjnych”

1.2 Finansowanie
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (dalej: PO IR).

1.3 Cel projektu
Celem strategicznym Projektu jest opracowanie przemysłowego urządzenia do grawerowania
laserowego.

2. Zamawiający
SMG Solutions Sp. z o.o.,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Karbowska 4, 61-625 Poznań, NIP 9721237091 , REGON 000040317
zarejestrowana w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487548,
e-mail: office@smg-solutions.pl, www.smg-solutions.pl

3. Przedmiot zamówienia

3.1 Informacje o zamówieniu
3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Dostawa fabrycznie nowego
centrum obróbczego pionowego CNC”

3.1.2. Rodzaj zamówienia: Dostawy
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3.1.3. Kod CPV: 42632000-5 – Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu
3.1.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
3.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
3.1.6. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym
3.1.7. Miejsce realizacji zamówienia: SMG Solutions Sp. z o.o., ul. Augusta Cieszkowskiego
42, 62-020 Swarzędz

3.2 Określenie przedmiotu zamówienia
3.2.1. W związku z planowanym wdrożeniem nowego produktu przez firmę SMG Solutions
Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Dostawa fabrycznie nowego
centrum obróbczego pionowego CNC”

3.2.3. Zamawiający przedstawia minimalne wymagane parametry urządzenia:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Minimalne wymagania techniczne
Wymiary stołu
Przesuw osie X, Y,Z
Ilość osi
Dokładność pozycjonowania
Dokładność powtarzalności
pozycjonowania
Maksymalny wymiar narzędzia
Maksymalna waga narzędzia
Ilość narzędzi
Ładowność
Prędkość posuwu szybkiego X, Y, Z
maksymalna wymagana lub wyżej
Stół
Zmieniacz narzędzi
Minimalna prędkość wrzeciona
Maksymalna prędkość wrzeciona
Moc silnika napędu wrzeciona
Maksymalna prędkość 4 osi
Zakres ruchu 4 osi – precyzja ruchu
System
Dodatkowe moduły
Zbiornik oleju

min 1100-500 mm
min. 800x500x500
4
min. ±0,005
min. ±0,003
min. fi 90 mm, 130x130mm
min. 9 kg
min. 16
min. 450 Kg
24000/24000/18000 mm/min
T-rowkowy
Automatyczny
min. 40 obr./min.
min. 8000 obr. /min.
min. 11 KW
min. 15 000 obr./min.
3600 co 0.0001°
Siemens 808 ADV
Moduł CAM
zintegrowany
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zbiornik chłodziwa
Czujnik detalu
Czujnik narzędzia
Waga urządzenia
Certyfikaty
Zasilanie
Gwarancja
Instrukcja
Rok produkcji

zintegrowany
Renishaw RPM 60 lub równoważny
Renishaw TS 27 lub równoważny
Min. 4600 kg
CE
400 V, 3-fazy
36 m-cy
w języku polskim lub angielskim
min. 2017

3.2.4 Wykonawca w ramach niniejszego postępowania zapewni transport, montaż urządzenia
wraz z przeszkoleniem personelu.

4. Warunki udziału w postępowaniu

4.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Na dowód potwierdzający
powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
4.2. Wykonawca potwierdza spełnienie powyższych wymagań poprzez przedstawienie opisu
spełnienia wskazanych warunków w Formularzu Ofertowym
4.3. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie 2 lat
poprzedzających termin złożenia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie) wykonał minimum 1 dostawy podobnego sprzętu na kwotę 150.000,00 PLN netto
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeśli
Wykonawca dołączy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzające
wykonanie takich dostaw

5. Kryterium i sposób oceny ofert
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5.1 Kryterium oceny ofert
Kryterium WAGA (%)
1. Cena – 90% (max 100 pkt)
2. Czas dostawy – 10% (max 100 pkt)

5.2 Sposób oceny ofert
Punkty za poszczególne kryteria będą obliczane zgodnie z poniższym wzorem:
1) Kryterium – Cena
𝑃=

𝐶𝑛
𝑥[90]
𝐶𝑜𝑏

gdzie:
P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
CN – najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Kryterium – Czas dostawy
𝑇=

𝑇𝑛
𝑥[10]
𝑂𝑜𝑏

gdzie:
T – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
TN – najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu
TOB – czas dostawy w ofercie badanej
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3) Maksymalna liczba punktów (P+T) do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie
ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

6. Informacje o sposobie przygotowania oferty

6.1 Przygotowanie i dostarczenie oferty
6.1.1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (pod rygorem
wykluczenia z postępowania) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą
elektroniczną na adres: przetargi@smg-solutions.pl lub w siedzibie Zamawiającego (SMG Solutions Sp.
z o.o., ul. Karbowska 4, 61-625 Poznań ) w terminie do 3 stycznia 2018 roku.

6.1.2. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 120 dni od momentu upływu terminu składania
ofert.
6.1.3. W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie z ofertą proszę podać nr postępowania tj.
SMG-4/12/2017.
6.1.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z
zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
6.1.5. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.

6.2
Wykaz
wymaganych
oświadczeń
i
dokumentów
potwierdzających spełnienie udziału w postępowaniu przez
Wykonawców oraz inny dokumentów:
6.2.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów:
1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
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3) Odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4) Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4
pkt 4.2.
5) Kopię pełnomocnictwa oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozdziale poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dla osoby/osób
podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów
do niej załączonych.
6.2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2.1 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym siedziba firmy/jednostki jest zarejestrowana, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległości płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

6.3 Informacje o publikacji
6.3.1 Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.smg-solutions.pl oraz na stronie
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
6.3.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym
Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania, o czym zawiadomi poprzez swoją stronę
internetową www.smg-solutions.pl oraz bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
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W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiający może oznaczyć inny termin składania
ofert.

7. Inne postanowienia

7.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą
liczbę punktów) zostanie zawarta umowa warunkowa na świadczenie usług, której wzór
stanowi załącznik nr 3. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu
oferty, a realizacja zamówienia będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania.
Warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym Wykonawcą będzie:
a) dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o
której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek
naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B –
podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
b) dla pozostałych podmiotów - uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie Oferentowi wykonania części
merytorycznej projektu.
7.2. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie
Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem
Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle
związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie
realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można
było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia
dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.
7.3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem,
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że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową
realizacje niniejszego zamówienia. Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma
pisemna.
7.4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od
rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia.
7.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania
przyczyn takiego zakończenia postępowania.
7.6. Informację o wyniku postępowania Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej
oraz powiadomi każdego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę drogą elektroniczną na adres
wskazany w Formularzu Ofertowym.

8. Kontakt z Zamawiającym

8.1 W trakcie trwania niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia,
wnioski i zawiadomienia należy kierować drogą elektroniczną, chyba że Zamawiający w danym
konkretnym przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji.
8.2 Zamawiający wskazuje następującą osobę i adres e-mail do komunikacji: Grzegorz Gromacki, email: g.gromacki@smg-solutions.pl
8.3 Dane do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w składanej przez siebie Ofercie.

9. Wykluczenie z postępowania

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Poprawienie omyłek w treści oferty
Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
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