21.03.2018, Chwaszczyno
Dane Zamawiającego:
Pakom Sp. z o.o.
ul. Oliwska 108; 80-209 Chwaszczyno
NIP: 958-14-04-116, REGON: 190832405, KRS 0000106060
Zapytanie w zakresie szacowania wartości zamówienia
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę maszyny produkcyjnej
składającej się z modułu rotacyjnego, wykrawającego z laserem oraz modułu z wykrojnikiem
płaskim na potrzeby produkcji firmy Pakom Sp. z o.o.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest maszyna produkcyjna składająca się z:
- modułu rotacyjnego, wykrawającego z laserem,
- modułu z wykrojnikiem płaskim.
Zamawiający przeznacza na posadowienie maszyny powierzchnię:
- w ciągu technologicznym (maksymalnie 5 m długości, 2, 5 m szerokości)
lub
- w dwóch oddzielnych modułach (maksymalnie 5 m długości każdy, 2,5 m szerokości każdy)
Parametry techniczne, które musi spełnić zamawiana maszyna:
Ad.1 Odnośnie modułu rotacyjnego, wykrawającego z laserem:
- szerokość wstęgi min. 330 mm
- stacja wycinania laserem z maksymalnym obszarem wycinania przynajmniej 330 x 330 mm

- regulacja prędkości pracy w zakresie 0 do 50 m/min
- enkoder dla kontroli dokładnego podawania surowca
- sensor/sensory do wykrywania zadrukowanych lub wstępnie wyciętych surowców
- moc lasera CO2 przynajmniej 350W
- 3 – osiowa głowica skanująca zapewniająca średnicę punktu wycinania laserowego w
wielkości maksymalnej 0,3 mm
- maszyna zapewnia możliwość cięcia w trybie start/stop, ciągłym oraz śledzącym
- maszyna zapewnia możliwość nadcinania (kisscut) oraz wycinania na wylot (diecut) oraz
trybu łączonego
- maszyna wyposażona jest w sterownik
- dwa moduły laminujące z możliwością ich montażu w dowolnym miejscu maszyny
- maszyna musi być wyposażona w wykrojnik rotacyjny z możliwością montażu w dowolnym
miejscu maszyny
- maszyna musi być wyposażona w moduł rozcinający wzdłużny wyposażony w min. 5 ostrzy
- maszyna musi być wyposażona w odwijaki dla surowców oraz nawijaki do usuwania
odpadu produkcyjnego
- maszyna musi być wyposażona w następujące odwijaki i nawijaki:
– minimum 5 odwijako-nawijaków w dolnej sekcji maszyny (poniżej jednostek
laminacyjnych i wycinających),
- minimum 2 nawijaki w górnej sekcji maszyny,
- minimum 1 odwijak w górnej sekcji maszyny,
- minimum 2 odwijaki do podawania surowców na początku maszyny oraz
- minimum 2 nawijaki na końcu maszyny (na wyroby gotowe)
Ad. 2 Kryteria dotyczące modułu z wykrojnikiem płaskim:
- możliwość wycinania z roli i z arkusza
- kontroler pozwalający na programowanie maszyny
- min. 35 ton nacisku
- możliwość użycia wykrojników o wymiarach 500 x 500 mm z obszarem wycinania 470 x
470 mm
- elektroniczna regulacja prędkości w zakresie od 20 do 100 uderzeń na minutę
- maszyna wyposażona minimum w 1 laminator
- maszyna wyposażona w:
- minimum 1 nawijak na odpad,

- minimum 2 odwijaki na początku maszyny na surowce,
- minimum 2 nawijaki na końcu maszyny na wyroby gotowe
- system czujników do wykrywania końca surowca
- maszyna wyposażona jest w system izolowania odpadu produkcyjnego bądź wyrobów
gotowych

Ad. 3 Ogólne wymogi co do maszyny
- maszyna musi być wyprodukowana zgodnie z dyrektywami CE.
- Czas realizacji 6 mcy od zamówienia
Warunki, które musi spełnić Wykonawca:
- zapewnienie szkolenia z obsługi maszyny w miejscu instalacji
- minimum 12 mcy gwarancji z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych
- w przypadku Oferentów spoza UE cena musi zawierać wszystkie koszty związane z dostawą
tj. koszty celne, podatkowe i inne wynikające ze specyfiki

Informacje ogólne o realizacji zamówienia:
Przedmiotem

zamówienia

są

usługi

oznaczone

kodem

CPV:

42900000-5
Pełna nazwa: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
Miejsce realizacji zamówienia i montażu: Chwaszczyno, ul. ul. Oliwska 108; 80-209
Chwaszczyno
Ostateczny termin realizacji zamówienia: grudzień 2018
II.

Warunki udziału w postępowaniu

Firma chcąca wziąć udział w postępowaniu musi posiadać:
- Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
- Wiedzę i doświadczenie w zakresie, którego dotyczy zamówienie
Ponadto Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę:

a) zdolności technicznych, niezbędnego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych do
wykonywania zamówienia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- Dodatkowe warunki:
a) poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty
b) w okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji
pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku braku akceptacji dla
prawidłowości

przeprowadzenia

działań

związanych

ze

stosowaniem

Zasady

Konkurencyjności przez Urząd Marszałkowski.

III.

Termin składania ofert w zakresie szacowania wartości zamówienia:

- Ostateczny termin składania ofert: 7 dni od daty publikacji
- Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy: pakom@pakom.com.pl
w tytule wpisując „Oferta na dostawę maszyny produkcyjnej”.
Dokumenty powinny być podpisane i zeskanowane w formacie PDF.
- Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Oferenta oraz dane teleadresowe
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do opisu w niniejszym
zapytaniu
c) termin realizacji
d) cenę netto i cenę brutto
e) okres gwarancji
f) termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert)
g) odniesienie do wymaganych warunków udziału w postępowaniu
- Kontakt w sprawie zamówienia: 601 611 453
- Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą
rozpatrywane
- Składanie ofert częściowych i/lub wariantowych nie jest dopuszczalne
- W przypadku wątpliwości związanych z przedstawioną ofertą Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

W takiej sytuacji Oferent jest zobowiązany do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji
nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie, lub
w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający
ma prawo odrzucić taką ofertę.
IV.

Warunki wykluczenia:
1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu 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;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób.
V.

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 6 miesięcy od dnia zamówienia na
podstawie wybranej oferty i podpisanej umowy.

VI.

Odrzuceniu podlegają oferty:
1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu
ofertowym.

VII.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym,
zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

VIII. Zmiana umowy: zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy / zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej:
1) Zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w
dniu podpisania umowy.
Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu
zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w
ofercie.
IX.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich
potencjalnych wykonawców zgodnie z Zasadami zamówień w trybie Zasady
Konkurencyjności poprzez umieszczenie stosownych informacji na stronie portalu
ogłoszeń bazakonkurencjości.funduszeeuropejskie.gov.pl.

X.

Informacje dodatkowe.
- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury
upublicznienia zapytania ofertowego w związku z współfinansowaniem zakupu z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
Tłumaczone na język angielski przez: Jakub Sierpiński, Informatyk.

