Gorzów Śląski, 26/10/2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/2017
W związku z realizacją projektu pt. „Zakup i wdrożenie systemów informatyzacji wewnętrznej w
przedsiębiorstwie przez firmę Metal-Tech Sp. Z o.o.” Projekt: RPOP.02.01.02-16-0015/16-00,
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014 – 2020. Zamawiający Metal-Tech Sp. z o.o. z siedziba w Praszce przy ul. Chłopskiej 15 ogłasza,
zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i wdrożenie
systemu do zarządzania maszynami zapewniający nadzór nad dwudziestoma maszynami

1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji
ogłoszenia w bazie konkurencyjności
W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
Zakup oraz wdrożenie systemu do zarządzania dwudziestoma maszynami CNC
Firma planuje zakup systemu który umożliwi nadzór nad procesem produkcyjnym dla dwudziestu maszyn CNC.
System zdalnego nadzoru maszyn CNC ma wspierać optymalizację procesu obróbki skrawaniem, rejestrować
wybrane parametry skrawania pozwalać na zdalną oraz centralną analizę oraz sterowanie i optymalizację procesu
obróbczego, ze względu określone parametry:
• prędkość obrotowa narzędzia
• prędkość posuwowa narzędzia
• głębokość skrawania
• rodzaj obrabianej powierzchni
• jakość powierzchni
• rodzaj maszyny.
System będzie zainstalowany na serwerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Serwer.
Moduł interfejsu użytkownika hostowany jest poprzez serwer WWW. Dzięki temu dostęp do systemu możliwy
będzie z każdego miejsca na świecie również z użyciem aplikacji mobilnych. Zakupione oprogramowanie będzie
spełniało warunki systemu nadzorujące przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (SCADA –
Supervisory Control And Data Acquisition).
System obejmuje oprogramowanie oraz wszystkie urządzenia peryferyjne niezbędna do wdrożenia i
funkcjonowania procesu monitoringu i zarządzania procesem obróbki skrawaniem dla maszyn CNC.
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy. Preferowane będą oferty zapewniające
dłuższy okres gwarancji, zgodnie z kryteriami punktowymi zawartymi w punkcie 7 Kryteria oceny ofert.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
a) 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
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Termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do 15.12.2017
Miejsce dostawy: 46-310 Gorzów Śląski, Karola Miarki 22

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci jednocześnie spełniający wszystkie następujące
warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zapytania
ofertowego

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) złożą oświadczenia o braku występowania powiązań;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego;
f) posiadanie przez Oferenta własnych zespołów wdrożeniowych, gwarantujących wykonanie
zadania na czas i w sposób profesjonalny.
Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
analizy następujących dokumentów przedstawionych przez Oferenta:

a) oświadczenie o braku występowania powiązań — stanowiące załącznik nr 1 do Formularza
ofertowego;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 2 do
Formularza ofertowego
c) oświadczenie potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia
publicznego— stanowiące załącznik nr 3 do Formularza ofertowego
d) oświadczenie o posiadaniu przez Oferenta własnych zespołów wdrożeniowych — stanowiące
załącznik nr 4 do Formularza ofertowego.

Z treści załączonych dokumentów do formularza ofertowego musi jednoznacznie wynikać, iż
wymagane warunki Wykonawca spełnia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków
zostanie wykluczony z postępowania.

4. Sposób obliczenia ceny
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
na realizację zamówienia uwzględniające gwarancję na min 36 miesięcy z uwzględnieniem
podatku od towarów i usług oraz ewentualnych upustów i rabatów.
Cenę netto oraz podatek od towarów i usług należy wyszczególnić w odpowiednim miejscu w
ofercie.
Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto obejmująca wszystkie elementy wykonania
zamówienia.
Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.
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5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego
treści, spójnymi z pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby
podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także
pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Dokumenty muszą być złożone w oryginale. Oferta musi być opatrzona datą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych tzn. na niektóre części systemu wymienione
w punkcie 2 ani wariantowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Wszystkie kwoty należy
podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny
podatek VAT, cenę brutto, okres gwarancji (czas darmowych aktualizacji) w miesiącach oraz termin
realizacji (w dniach). Zamawiający wymaga minimalnego okresu 36 miesięcy, maksymalny oceniany
okres gwarancji to 60 miesięcy. Termin realizacji: najpóźniej do 15 grudnia 2017r.
Sposoby składania ofert:
osobiście w siedzibie firmy: Metal-Tech sp. z o.o., ul Karola Miarki 22, 46-310 Gorzów Śląski
(nie dopuszcza się ofert wysłanych e-mailem, pocztą czy w inny sposób korespondencyjny)
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 24/11/2017 do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu
do Zamawiającego).
Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie zapytania ofertowego jest Pan
Marcin Polak

6. Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia oferty.
7. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

Maksymalna ilość punktów

Cena netto w PLN

1

70

Okres gwarancji (czas darmowych aktualizacji)

1

10

Termin realizacji

1

20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) punkty w ramach kryterium cena netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
C n = --------------- -x 100 x
Cr
C min - cena minimalna w zbiorze
C r — cena oferty rozpatrywanej
C n — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium cena netto w PLN
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b) punkty w ramach kryterium okres gwarancji będą przyznawane według następującej formuły:
Go
Gn=

x 100 x
G max

G o — okres gwarancji w ofercie ocenianej
G max — najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych (maksymalny oceniany
okres gwarancji to 60 miesięcy)
G n — ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium okres gwarancji
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy, maksymalny oceniany okres
gwarancji to 60 miesięcy.

c) punkty w ramach kryterium termin realizacji będą przyznawane według następującej formuły
(T r — termin realizacji):

- dłuższy niż 60 dni od podpisania umowy — 0 pkt.
- dłuższy niż 45 dni i krótszy lub równy 60 dni od podpisania umowy — 10 pkt.
- krótszy lub równy 45 dni od podpisania umowy — 20 pkt.

Sposób przyznawania punktacji za ocenę łączną:
ocena łączna oferty zostanie przyznana wg następującej formuły:
An=Cn +G n + Tr + K
C n - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Cena netto w PLN
G n — ilość punktów przyznana w ofercie w ramach kryterium Okres gwarancji
T r — ilość punktów przyznanych w ramach kryterium Termin
realizacji
A n — łączna ocena oferty
W oparciu o przyznaną stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku uzyskania takiej samej
ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej zadecyduje termin ich złożenia
(oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej).
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o
ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku.
Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się zadaniami
obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. In.:
• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania
• zasady ochrony konkurencji
• zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług
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•

zasadą niedyskryminacji i równego traktowania

8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do Formularza ofertowego.

9. Rozstrzygnięcie/wybór oferty
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty
zakończenia terminu składania ofert czyli do dnia 1.12.2017r. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty
zostaną opublikowane na stronie portalu baza konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia
postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z procesu oceny oferty niespełniającej
któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

10. Warunki dokonania zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

• zmiana terminu realizacji umowy, terminu płatności,
• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z
zamówieniem,
• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
• wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
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Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone się wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a Ich wprowadzenie wymagać będzie formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
11.Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Marcin Polak, numer telefonu +48
607286763, e-mail: marcin.polak@metal-tech.pl
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