JAK MET S.C.
JAKÓBCZYK DARIUSZ,
JAKÓBCZYK GRZEGORZ
Ul. Kolejowa 12
23-200 Kraśnik

Kraśnik, 05.05.2017

Zapytanie ofertowe
(dotyczy

zamówienia wycinarki laserowej)

W związku z udziałem w konkursie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, firma JAK MET S.C. Jakóbczyk
Dariusz, Jakóbczyk Grzegorz, realizuje projekt pt. ”Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa JAK
MET S.C. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wdrożenie innowacyjnego procesu
produkcji”. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na urządzenie
wraz z jego instalacją, którego specyfikacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.
I. ZAMAWIAJĄCY
JAK MET S.C Jakóbczyk Dariusz, Jakóbczyk Grzegorz
ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik
NIP: 7151937406, REGON: 362204943
Tel.: 693 114 315, 81 884 3552
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej
o następującej specyfikacji i parametrach:
a) stół roboczy 3000x1500 mm
b) źródło laserowe o mocy 4kW w technologii światłowodowej z minimum 10% rezerwą mocy
posadowione na ramie zamknięte w obudowie maszyny
c) budowa źródła w oparciu o zespoły diod pompujących
d) prowadzenie wiązki od rezonatora do głowicy pojedynczym światłowodem
e) minimum 145mm programowanego ruchu w osi Z celem umożliwienia jednostkowej obróbki
wysokich profili
f) głowica z niewymiennym układem soczewek o minimalnym zakresie ogniskowych od 4 do 9 cali
regulowanym automatycznie przez sterownik CNC
g) napędy osi X i Y realizowane poprzez niezawodne i energooszczędne serwomotory
h) łatwy dostęp do stołu roboczego poprzez przeszklone w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa
drzwi opuszczane lub podnoszone o długości minimum 3000mm obsługiwane z poziomu
sterownika
i) minimalne zakresy grubości cięcia: stal czarna 0,5-25mm, stal nierdzewna 0,5-20mm, aluminium
0,5-15mm, miedź 0,5-12mm
j) znak zgodności CE
k) w zestawie z maszyną jednostka filtracyjna oraz układ chłodzący
l) stół automatyczny dwupaletowy o nośności minimum 925kg dla każdej z palet
m) ekran dotykowy sterownika o przekątnej nie większej niż 16,5 cala
n) głowica zawieszona na uchwycie magnetycznym, niewymagająca wymiany plastikowych lub
ceramicznych zabezpieczeń po kolizji
o) rama wykonana jako jeden odlew utrzymująca dokładne wymiary przez długi okres eksploatacji
maszyny
p) maksymalna wysokość maszyny 2270mm
q) licencja na oprogramowanie zewnętrzne wykorzystujące zaawansowane algorytmy nestingu,
które w przyszłości może zostać rozszerzone o postprocesory maszyn różnych producentów
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III. MIEJSCE INSTALACJI
Siedziba Firmy: Kraśnik
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Udział w konkursie ofert mogą wziąć podmioty, które są w stanie zrealizować zamówienie
zachowując warunki i parametry opisane w przedmiocie zamówienia, oraz posiadają zasoby
techniczne i finansowe wystarczające do realizacji zamówienia.
Weryfikacja wymagania odbędzie się na podstawie dołączonych opisów i specyfikacji
technicznych oferowanego urządzenia, zawierających informacje potwierdzające spełnienie
stawianych wymagań technicznych (foldery, karty produktowe, DTR).
2. Do udziału konkursie ofert mogą przystąpić dostawcy, który oferuje urządzenia producenta,
którego urządzenia sprzedano w ilości nie mniejszej niż 10 000 urządzeń na świecie. Weryfikacja
wymagania odbędzie się na podstawie oświadczenie załączonego do oferty.
V. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert upływa 6.06.2017r. do godz. 12:00.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@jakmet.pl wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Oferta może być również dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres
siedziby Firmy ul. Kolejowa 12, 23-200 Kraśnik. Termin składania ofert uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem dostarczono komplet wymaganych dokumentów do siedziby Firmy.
VI. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia określono do dnia 15.07.2017r.

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA OFERENTÓW
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań
osobowych lub kapitałowych, prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki
decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE
z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s.36).
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także 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. pozostawieniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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.
VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZNEGO
POSTĘPOWANIA
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
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IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIA DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
Lp.

Nazwa

Sposób oceny

•
•
1

2

3

Cena netto

Termin realizacji

Jakość konstrukcji
urządzenia

•
•

Waga
procentowa

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę – 20 pkt.
Oferent, który jako drugi zaoferuje najniższą cenę – 10 pkt.
Oferent, który jako trzeci zaoferuje najniższą cenę –5 pkt.
Pozostali oferenci – 0 pkt

20%

Maksymalna ilość punktów: 20
Do 15 czerwca 2017 – 20pkt.
Do 30 czerwca 2017 – 10 pkt.
• Po terminie 30 czerwca – 0 pkt.

60%

Maksymalna ilość punktów: 20
• Rama konstrukcji wykonana jako odlew – 20 pkt.
• Rama konstrukcji spawana – 10 pkt.

20%

•
•

Maksymalna ilość punktów: 20
Razem

100 %

Wynik oceny oferty będzie stanowił sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria,
odpowiednio przy uwzględnieniu wag procentowych przypisanych do tych kryteriów. Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu przyznanych
punktów w ramach wszystkich kryteriów.
X. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OFERT
Do konkursu zostaną dopuszczone oferty, które spełniają następujące wymogi:
1. Zawierają nazwę i adres oferenta, a także datę sporządzenia i termin ważności oferty.
2. Będące zgodne co do przedmiotu zapytania ofertowego.
3. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
4. Całościowe – zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
5. Uwzględniające oferowaną cenę wyrażoną w wartościach netto i brutto.
6. Podpisane przez osoby upoważnione do składania ofert handlowych oferenta.
7. Zawierające opis i specyfikację techniczną oferowanego urządzenia, zawierających
informacje potwierdzające spełnienie stawianych wymagań technicznych (foldery, karty
produktowe).
8. Zawierające termin realizacji zamówienia.
9. Dołączono oświadczenia dotyczące spełniania warunków udziału w konkursie (pkt. III
dokumentu).
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy otrzymane oferty nie
będą spełniały jego oczekiwań.
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