Gdańsk, 29.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez Vini Design Małgorzata Leveque projektu pn.
Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii obróbki materiałów typu solid surface w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.
Informujemy, że przedmiotowy projekt jest obecnie w trakcie oceny w BGK w Warszawie.
Nie została podpisana jeszcze umowa o udzielenie pomocy.

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Vini Design Małgorzata Leveque
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
NIP: 957-00-70-083
REGON: 220902241
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest maszyna do cięcia typu vgroover lub równoważna.
Ogólne cechy:
- wrzeciono poziome,
- kierunek posuwu taki sam jak kierunek obrotów narzędzia,
- podajnik z potrójną konstrukcją paska,
- wielkość skrawania definiowana przez blat stołu,
- cięcie następuje przy użyciu taśmy klejącej i automatycznego cięcia pneumatycznego,
- taśma działa jak "zawias".
Narzędzia:
- średnica zestawu narzędzi tnących 200 mm
- szerokość zestawu narzędzi tnących 100 mm
- prędkość obrotów 0 do 6000/min
- moc 5,5 KW
Podajnik pasek:
- szerokość paska 2 x 25 mm
- szybkość dosuwu 0-5 m/min
- dopasowania wysokości z 2 chwytakami o przekroju gwiazdki
- dopasowanie wysokości sprężynami talerzowymi
Obszar roboczy:
- szerokość taśmy 75 mm
- wysokość 900 mm
- długość pręta prowadzącego 2400 mm
- ruch pręta prowadzącego 250 mm
Inne:
- podłączenie 400v/3/50Hz/16A
- powietrze sprężone 4 do 8 bar/100l/min

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)
Nie dotyczy
IV. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
- cena
- termin realizacji

95%
5%

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Ilość punktów = 95 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 5 x (termin
realizacji najkrótszy/termin oferty badanej)
VI . Termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert mija w dniu 03.07.2017 r. o godz. 12.00
Termin otwarcia ofert w dniu
04.07.2017 r. o godz. 12.00
VII. Informacje na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć
podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
VIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.
IX. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli
dotyczy)
1. Oferta powinna zawierać:
a) pełną nazwę oferenta
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
c) wycenę dostawy zgodnie z podziałem wskazanym w formularzu wzoru oferty w pkt. II.
Opis przedmiotu zamówienia
d) termin ważności oferty (w miesiącach)
e) propozycję gwarancji (w miesiącach) – wymagana gwarancja nie krótsza niż 24
miesięcy od podpisania protokołu odbioru.
f) termin realizacji (w dniach kalendarzowych)

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem ul. Na
Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, Poland, nie później niż do dnia 03.07.2017 godz. 12.00
Otwarcie
ofert
nastąpi
w dniu 04.07.2017 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:
Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:
Malgorzata Leveque, tel +48 668677611, e-mail:vinicreation@gmail.com

Załącznik nr 1

............................
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z …………………. osobowo lub kapitałowo.
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 przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa

w

linii

powinowactwa

drugiego

prostej,
stopnia

pokrewieństwa
w

linii

drugiego

bocznej

lub

stopnia
w

lub

stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

....................................
.

(miejscowość i data)

....................................

Podpis Wykonawcy

Gdańsk, ………………
……………………….
Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA
W związku z realizacją przez Vini Design Małgorzata Leveque projektu pn.
Wprowadzenie na rynek innowacyjnej technologii obróbki materiałów typu solid surface w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 3.2.2:
Kredyt na innowacje technologiczne Przedstawiamy ofertę na wykonanie w/w zadania :
Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
Vini Design Małgorzata Leveque
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk
NIP: 957-00-70-083
REGON: 220902241
Nazwa, adres i dane teleadresowe Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest maszyna do cięcia typu vgroover lub równoważna.
Ogólne cechy:
- wrzeciono pionowe,
- kierunek posuwu taki sam jak kierunek obrotów narzędzia,
- podajnik z potrójną konstrukcją paska,
- wielkość skrawania definiowana przez blat stołu,
- cięcie następuje przy użyciu taśmy klejącej i automatycznego cięcia pneumatycznego,
- taśma działa jak "zawias".
Narzędzia:
- średnica zestawu narzędzi tnących 200 mm
- szerokość zestawu narzędzi tnących 100 mm
- prędkość obrotów 0 do 6000/min
- moc 5,5 KW

Podajnik pasek:
- szerokość paska 2 x 25 mm
- szybkość dosuwu 0-5 m/min
- dopasowania wysokości z 2 chwytakami o przekroju gwiazdki
- dopasowanie wysokości sprężynami talerzowymi
Obszar roboczy:
- szerokość taśmy 75 mm
- wysokość 900 mm
- długość pręta prowadzącego 2400 mm
- ruch pręta prowadzącego 250 mm
Inne:
- podłączenie 400v/3/50Hz/16A
- powietrze sprężone 4 do 8 bar/100l/min
Cena netto …………………………………………….
Cena brutto…………………………………………….
Stawka podatku VAT………………………………....
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA…………………………………….
OKRES GWARANCJI (min 24 miesiące)…………………………………………………...
TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY………………………………………………………………

Podpis wykonawcy :

