Warszawa, dn. 08.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie jest udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pn. „Opracowanie
inteligentnych narzędzi do wczesnej diagnostyki oraz pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami
SI”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,.

1. ZAMAWIAJĄCY
Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o.
ul. Śródziemnomorska 11/21
02-758 Warszawa
NIP: 1182114625
2. Kody CPV
30232100-5 Drukarki i plotery
44212500-4 Kątowniki i profile
19000000-6 Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
44190000-8 Różne materiały budowlane
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
44442000-0 Łożyska kulowe
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały
i akcesoria artystyczne
39531310-9 Płyty w rodzaju używanych jako pokrycia podłogowe
39541110-0 Lina
44316400-2 Drobne artykuły metalowe
30124000-4 części i akcesoria do maszyn biurowych
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CEL ZAMÓWIENIA
Celem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do wykonania modeli badawczych niezbędnych
do przeprowadzenia prób użytkowych przez Zespół Badawczy oraz wynajęcie wraz z obsługą urządzeń
(drukarka 3D, plotera frezującego CNC, plotera laserowego CO2), za pomocą których będą
wykonywane wszystkie modele badawcze.

1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE MODELI BADAWCZYCH ORAZ PROTOTYPOWYCH
Realizacja zamówienia obejmuje dwie części:
Część 1. Usługa wynajęcia drukarki 3D, plotera frezującego CNC oraz plotera laserowego CO2 wraz
z obsługą do wykonania modeli badawczych oraz prototypowych.
Maszyny przeznaczone będą do obróbki tworzyw sztucznych i drewna.
Zamawiający dokona wynajęcia poszczególnych maszyn w następujących ilościach godzin:
 Drukarka 3D – max. 200 h
 Ploter frezujący CNC – max. 500 h
 Ploter laserowy CO2 – max. 300 h
Warunki realizacji 1 części zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby maszyny były dostępne u Wykonawcy wraz z pełną obsługą (osobową)
na życzenie Zamawiającego, w terminach ustalonych na początku każdego miesiąca.
2. Ponadto w sytuacjach wynikających z przebiegu prac badawczo – rozwojowych Zamawiający
wymaga dostępności maszyn w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
zapotrzebowania na korzystanie z maszyn wraz z obsługą.
3. Rozliczenie będzie się odbywało co miesiąc za faktycznie zlecone i wykorzystane godziny pracy
poszczególnych maszyn na podstawie protokołu odbioru i wystawionej faktury.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość niewykorzystania całości godzin pracy maszyn
wskazanego w specyfikacji, w sytuacji gdy będzie to wynikało z przebiegu prac badawczo
– rozwojowych.
5. Do pracy maszyn (realizacji zamówienia) będą wykorzystywane materiały opisane w części
2 zamówienia.
Część 2. Dostawa materiałów na potrzeby wykonania modeli badawczych oraz prototypowych
Wykaz materiałów:
l.p. Rodzaj materiału
Ilość
1. Profil zimnogiety 60x40x2
100
2. Profil zimnogiety 40x40x2 S235JRH
100
3. Profil zimnogiety 100x100x3 S235JRH
50
4. Profil zimnogiety 120x60x3 S235JRH
50
5. Sztuczna skóra kolor BAMBI 3166 lub zamiennik
50
6. Sztuczna skóra kolor BAMBI 2505 lub zamiennik
50
7. Sztuczna skóra kolor BRONCO 110 lub zamiennik
50
Sztuczna skóra kolor DYNACTIV (BROW 6629) lub
8.
50
zamiennik
9. Sztuczna skóra kolor BAMBI 7013 lub zamiennik
50
10. MDF surowa zwykła 6mm 2800x2070 I klasa
50
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MDF surowa zwykła 18mm 2800x2070 I klasa
MDF surowa zwykła 19mm 2800x2070 I klasa
Sklejka liściasta 10mm suchotrwała 2/3 brzoza jednorodna
Sklejka liściasta 6mm suchotrwała 2/3 brzoza
Sklejka liściasta. 12mm suchotrwała 2/3 brzoza
Sklejka liściasta 15mm suchotrwała 2/3 brzoza
Sklejka liściasta 20mm suchotrwała 2/3 Brzoza
Jednorodna
Płyta olcha 160x60x3000
Płaskownik aluminiowy 40x8x4000
Rura aluminiowa Y 30X3X4000
Rura aluminiowa 150X50X4X6000 MM
Rura aluminiowa 100X100X4X4000 MM
Rura aluminiowa 30X30X3
Łożysko 6207 2RS
Prowadnica aluminiowa 29x26x2x10 PA 38
Kulki szklane 600-800
Granulat styropianowy EPS 100
tkanina bawełniana szer. 150 cm,gramatura 100 g/m2
polar szer. 160 cm, gramatura 400 g/m2, kolor błękitny
Flanela, szer. 280 cm, gramatura 150 g/m2
Tkanina podszewkowa poliestrowa szer. 150 cm
Płyty poliuretanowa 2000x1200x20
Płyty poliuretanowa 870x660x50 T-2545
Tkanina polar minky kolor (różne kolory)
Tkanina Lycra turkus, szer. 155 cm, gramatura 330 g/m2
NUBUK - tkanina obiciowa, gatunek I
Lina pleciona polipropylenowa o średnicy 10 mm
Lina pleciona polipropylenowa o średnicy 18 mm
Zacisk linowy kabłąkowy do liny 8 mm
Karabińczyk strażacki 10X100 ocynkowany
Karabińczyk strażacki 11X120 ocynkowany
Filce 30/40 cm (różne kolory)
Mata polietylenowa 3010N
Materiał do drukarki 3D
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Warunki realizacji 2 części zamówienia:
1. Materiały będą wykorzystywane do wykonania modeli badawczych oraz prototypowych
z wykorzystaniem maszyn, o których mowa w części 1 niniejszego zapytania.
2. Zamawiający przewiduje sukcesywny zakup materiałów określonych w wykazie
3. Rozliczenie będzie się odbywało co miesiąc za faktycznie zamówione materiały na podstawie
protokołu odbioru i wystawionej faktury.
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4. Zamawiający przewiduje również możliwość niewykorzystania całości materiałów wskazanych
w specyfikacji, w sytuacji gdy będzie to wynikało z przebiegu prac badawczo – rozwojowych.
5. Wykonawca zapewnia stałą dostępność materiałów na potrzeby realizacji prac badawczo –
rozwojowych zgodnie z postępem prac w ramach projektu.
POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin płatności – minimum 30 dni
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nie dotyczy.
5. KRYTERIA OCENY OFERT
Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych.
Kryteria formalne:
1. Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym
2. Kompletność oferty – oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz zawierać oświadczenie stanowiące załącznik 2 do
niniejszego zapytania
3. Złożenie oferty w formie i terminie określonym w punkcie 7 niniejszego zapytania
Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 80%
2. Liczba dni na udostępnienie maszyn: 20%
6. SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższą metodologią:
Kryteria formalne
Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową (spełnia/nie spełnia). Wszystkie kryteria formalne muszą
zostać spełnione. Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną
odrzucone.
Kryteria punktowe
1. Łączna cena brutto w PLN: 80%
Liczba punktów (maksymalnie – 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Łączna cena brutto
w PLN” zostanie obliczona wg wzoru:
Wx = (Cmin / Cx) x 80 punktów
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gdzie:
Wx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,
Cx - cena brutto oferty ocenianej
Jeśli cena w ofercie będzie wyrażona w innej walucie niż złoty polski zostanie ona przeliczona na PLN
przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
2. Liczba dni na udostępnienie maszyn: 20%
Zgodnie z opisem zawartym w Warunkach realizacji 1 części zamówienia (punkt 2) „(…) w sytuacjach
wynikających z przebiegu prac badawczo – rozwojowych Zamawiający wymaga dostępności maszyn
w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na korzystanie z maszyn wraz
z obsługą”. Punkty w kryterium „Liczba dni na udostępnienia maszyn” zostaną przyznane
za zadeklarowanie przez Oferenta w ofercie krótszego niż 3 dni czasu na udostępnienie maszyn.
Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „Liczba dni na
udostępnienie maszyn” zostanie obliczona w następujący sposób:
Za każdy dzień poniżej 3 dni Zamawiający przyzna 10 pkt, tj:
•

2 dni – 10 punktów

•

1 dzień – 20 punktów

Termin na udostępnienie maszyn zaoferowany przez Oferenta nie może być dłuższy niż 2 dni i nie może
być krótszy niż 1 dzień. Wskazywany w ofertach czas: liczba dni na udostępnienie maszyn, może
przyjmować wyłącznie wartości liczb całkowitych: „1” (jeden) lub „2” (dwa). Oferta Wykonawcy, który
zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż 2 dni albo krótszym niż 1 dzień zostanie
odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Brak informacji w ofercie o liczbie dni na udostępnienie maszyn będzie traktowane przez
Zamawiającego jako brak deklaracji skrócenia okresu i realizację zamówienia zgodnie z treścią
zapytania ofertowego. Wówczas liczba punktów przyznanych w kryterium = 0 punktów.
Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, która nie zostanie odrzucona,
spełni wszystkie kryteria formalne oraz łącznie uzyska najwyższą ilość punktów w powyższych
kryteriach, według zasad oceny ofert, określonych w tym punkcie.
W przypadku, kiedy dwie lub więcej ofert będą opiewały na tą samą najwyższą wartość punktową,
wówczas Zamawiający oceni potencjał oferentów - pisemnie zwróci się do wszystkich oferentów
o przekazanie wykazu doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. W tym celu
Zamawiający zwróci się do tych oferentów z prośbą o przedstawienie wykazu usług o podobnym
charakterze, świadczonych w ostatnich 3 latach, z opisem ich zakresu i wartości oraz potwierdzeniem
należytego ich wykonania. Na podstawie wykazu usług Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę,

5

w której Wykonawca wykaże większy potencjał, czyli łączną wyższą wartość brutto zrealizowanych
zamówień o podobnym charakterze.
7. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Nazwę, adres i NIP oferenta
2. Cenę netto, cenę brutto realizacji zamówienia oraz poszczególnych jej elementów.
3. Termin wykonania zamówienia
4. Termin sporządzenia oferty
5. Data ważności oferty – nie krótsza niż 30 dni od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ponadto oferta musi zawierać:
1. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez oferenta.
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 15.09.2017 r. w formie elektronicznej (skan
podpisanych dokumentów) na adres: jacek.pusz@empis.pl lub za pośrednictwem poczty / kuriera /
osobiście w formie papierowej na adres: Empis & Sensum Mobile Sp. z o.o., ul. Śródziemnomorska
11/21, 02-758 Warszawa.
Oferty składane/przesyłane w formie papierowej muszą być umieszczone w zamkniętej kopercie
z adnotacją „Oferta do projektu pn. „Opracowanie inteligentnych narzędzi do wczesnej diagnostyki
oraz pomiarów postępów terapii dzieci z zaburzeniami SI” w ramach Działania 1.2 RPO WM”
Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
8. TERMIN REALIZACJI UMOWY / USŁUGI
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 30.09.2018 r.
9. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla 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 udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
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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.
Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami należy przygotować zgodnie ze wzorem
oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek
zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów
z Instytucjami Pośredniczącymi,
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych
oraz danych identyfikacyjnych,
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego,
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza
o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieni nie wpłynęłaby na
krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania,
• nastąpi zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych
wynikającej z ich przebiegu.
11. OSOBA DO KONTAKTU
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest pan Jacek Pusz. Wszelkie
zapytania proszę kierować na adres e-mail: jacek.pusz@empis.pl
12. INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru
ofert bez podania przyczyny.
3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
dokumentów.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wybranym Wykonawcą.
1.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://integracjasensoryczna.net/1_8_przetargi.html, a także w Bazie konkurencyjności pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informacje o wyborze oferty
najkorzystniejszej zostaną zamieszczone w obu powyżej wymienionych miejscach.
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