
Wojnicz, 24.11.2010

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup tokarki kłowej w ramach projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji  
innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej” współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

1. Wstęp

W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali  
świata uchylnej bramy garażowej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4, zapraszamy do złożenia 
szczegółowych ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu.
Zamówienie  nie  podlega  przepisom  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  –  Prawo 
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007,  Nr  223  poz.  1655  z  późn.  zm.),  jak  również 
protestom i odwołaniom.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w art.  70  1-5 

Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający:

Dane firmy: Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula, ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz
Osoba do kontaktu: Dariusz Koczwara, e-mail: konstruktor@legbud.pl
Pytania  proszę  kierować  w  terminie  do  5  dni  przed upływem terminu  składania  ofert. 
Odpowiedź nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

3. Informacje o projekcie:

Cel  realizacji  projektu:  Wdrożenie  technologii  produkcji  innowacyjnej  w  skali  świata 
uchylnej bramy garażowej

Termin realizacji projektu: Lata: 2010 -2011

Miejsce realizacji projektu: Siedziba firmy, ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz.

Warunek wstępny termin realizacji zamówienia do dnia: 15.09.2011
 

4. Przedmiot zamówienia
Firma zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniższego urządzenia:

Tokarka kłowa.

Parametry urządzenia:

mailto:konstruktor@legbud.pl


Maksymalna długość obrabianego materiału 1500 mm.
Średnica obiegu nad łożem min. 500 mm
Średnica obiegu nad suportem min. 270 mm
Wysokość kłów nad łożem min. 250 mm
Przelot wrzeciona min. 50 mm 
Stożek wewnętrzny wrzeciona Morse 6
Stożek wewnętrzny obejmy kłowej Morse 5
Skok suportu poprzecznego min. 300 mm
Skok suportu nożowego min. 140 mm

Minimalne wyposażenie standardowe:

Tuleja redukcyjna do wrzeciona MK6 na MK5
Tuleja redukcyjna do obejmy kłowej MK5 na MK4
Tuleja redukcyjna do obejmy kłowej MK5 na MK3
Tuleja redukcyjna do obejmy kłowej MK5 na MK2
Kieł stały MK5
Imak cztero - nożowy
Uchwyt trój – szczękowy 250 mm
Pojemnik na wióry
Oświetlenie przestrzeni roboczej
Szybki posuw
Komplet zmiennych kół zębatych do nacinania gwintów
Zapasowe kołki bezpiecznikowe do śruby prowadzącej
Dźwignia wyłączająca przekładni do nacinania gwintów
Osłony komplet
Układ chłodzenia
Podpórka sztywna 10 – 115
Podpórka ruchoma 10 – 115
Kołnierz uchwytu Ø 250 
Tarcza zabierakowa 
Uchwyt cztero - szczękowy  Ø 250
Mikro ogranicznik podłużny – metryczny
Mikro ogranicznik poprzeczny – metryczny
Kieł obrotowy MK5
Metalowe osłony na przewody 
Odczyt cyfrowy – 2 osie
Dwa komplety szczęk miękkich z kostkami wymiennymi (uchwyt trój – szczękowy)
Komplet szczęk miękkich z kostkami wymiennymi (uchwyt cztero - szczękowy)
Śruby kotwiczące
Komplet narzędzi do obsługi i konserwacji

Ponadto po stronie oferenta znajduję się:
• transport urządzenia do siedziby firmy LEGBUD GARGULA
• podłączenie urządzenia do wszystkich wymaganych mediów
• uruchomienie urządzenia
• dostarczenie wymaganej przez prawo dokumentacji urządzenia

W przypadku pytań dodatkowych proszę zwracać się do osoby kontaktowej.

Pytania  proszę  kierować  w  terminie  do  5  dni  przed upływem terminu  składania  ofert. 



Odpowiedź nastąpi w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

5.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin wysłania zapytania ofertowego: 24.11.2010
Termin składania ofert: 23.12.2010 do godziny 15:00
Termin otwarcia ofert: 03.01.2011 godz. 10:00
Termin rozstrzygnięcia przetargu: 12.01.2011
Termin podpisania umowy z Wykonawcą: do dnia 27.01.2011
Realizacja umowy (tj. dostawa, montaż i rozruch) do dnia: 15.09.2011

6.      Sposób przygotowania oferty:

Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego. 
Oferty niezgodne z treścią niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

 Oferta powinna zawierać:
• szczegółową charakterystykę techniczną urządzenia,
• cenę (brutto i netto) oraz warunki płatności,
• wyszczególnione wszystkie czynności związane transportem, rozładunkiem i 

zainstalowaniem urządzenia w hali produkcyjnej inwestora wraz z informacją kto 
pokrywa koszty poszczególnych czynności,

• warunki gwarancji,
• koszty przeglądu okresowego urządzenia wraz z kosztami przewidzianych w 

procedurze przeglądu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
• adresy autoryzowanych firm wykonujących przeglądy okresowe oraz świadczących 

usługi serwisowe w przypadku awarii urządzenia,
• termin związania ofertą, (co najmniej do 27.01.2011 r.)

 ofertę sporządza się w języku polskim,
 ofertę należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
 ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
 oferta winna mieć postać wydruku komputerowego, oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane - zostaną odrzucone,
 zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała 

ponumerowane strony,
 oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania 

Dostawcy,
 pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 

z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę,

 podpisy, złożone przez Dostawcę w Formularzu oferty oraz innych 
formularzach/dokumentach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania 
ofertowego, powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią 
imienną,

 oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert,



 zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.legbud.pl

W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

Do oferty należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub 
odpis  z  KRS  lub  dokument  równoważny.  Ponadto  do  oferty  powinno  być  załączone 
oświadczenie  stanowiące  załącznik  1  niniejszego  zapytania  ofertowego.  Oświadczenie 
powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczane na złotówki po kursie średnim 
NBP z dnia dokonywania wyboru.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczą-

cych treści złożonych ofert. 

Ofertę  podpisaną  przez  osobę/osoby  upoważnione  należy  składać, zarówno  w  wersji 
papierowej i  tożsamej wersji  elektronicznej  zapisanej na nośniku CD, w siedzibie firmy 
LEGBUD GARGULA do dnia 23.12.2010 do godz. 15:00. Oferta w wersji papierowej oraz 
płyta  CD  z  wersją  elektroniczną  oferty,  powinna  być  złożona  w  szczelnie  zamkniętej 
kopercie  uniemożliwiającej   zapoznanie  się  z  treścią  oferty  tj.  opieczętowana  lub 
zalakowana.  Koperta  powinna  być  zaadresowana  na  adres  Zamawiającego,  posiadać 
nazwę i adres Oferenta, informację czego dotyczy oferta wraz z dopiskiem „nie otwierać 
przed dniem 03.01.2011 r. godz. 10:00” 



7.  Kryteria wyboru ofert

Lp Nazwa Maksymalna ilość punktów
1 Cena 40
2 Dostępność serwisu 30
3 Okres gwarancji 20
4 Warunki płatności 10
5 Razem 100

Cena –  wszystkie  złożone  oferty  zostaną  uszeregowane  malejąco  wg  ceny (od  ceny 
najwyższej  do  najniższej),  następnie  rozrzut  pomiędzy ceną maksymalną a  minimalną 
zostanie  podzielony na  cztery równe przedziały  wg  schematu  (cena  max –  cena  min)/4. 
Oferty  z  pierwszego  kwartyla  otrzymają  10  punktów  (oferty  najdroższe),  z  drugiego 
kwartyla 20 punktów, z trzeciego 30 punktów i z czwartego kwartyla 40 punktów (oferty 
najtańsze).

Dostępność serwisu – ocena dokonywana na podstawie informacji zawartych w ofertach 
dotyczących czasu reakcji serwisu w przypadku wystąpienia awarii. Ocenie podlega czas 
liczony  od  momentu  zawiadomienia  serwisu  o  wystąpieniu  awarii  do  momentu  jej  
usunięcia przez serwis.
Wszystkie złożone oferty zostaną uszeregowane malejąco wg czasu reakcji (od czasów 
najdłuższych do najkrótszych), następnie rozrzut pomiędzy maksymalnym a minimalnym 
czasem reakcji zostanie podzielony na trzy równe przedziały wg schematu (czas max – czas 
min)/3. Oferty z pierwszego przedziału otrzymają 10 punktów (oferty z najdłuższym czasem 
reakcji serwisu), z drugiego przedziału 20 punktów, z trzeciego 30 punktów i z trzeciego 30 
punktów (oferty najkrótszym czasem reakcji serwisu).
Oferty w których nie podano czasu reakcji serwisu otrzymają 0 punktów 

Okres  gwarancji  –  po  upływie  terminu  składania  ofert,  zostaną  one  uszeregowane 
rosnąco  według  deklarowanej  długości  okresu  gwarancji  od  okresów  najkrótszych  do 
najdłuższych. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego
Następnie przedział pomiędzy okresem najdłuższym i najkrótszym będzie podzielony na 
dwa równe przedziały wg schematu (okres max – okres min)/2
Oferty z pierwszego przedziału (krótszy okres gwarancji) otrzymają 10 punktów.
Oferty z drugiego przedziału ( dłuższy okres gwarancji) otrzymają 20 punktów.
Oferty w których nie podano okresu gwarancji otrzymają 0 punktów. 

Warunki  płatności  -  20%   należności  po  podpisania  umowy,  70%   należności  po 
odbiorze technicznym dokonanym przez inwestora w siedzibie oferenta, 10% należności 
po zainstalowaniu i uruchomieniu w siedzibie firmy LEGBUD GARGULA.
Oferty  spełniające  powyższe  wymagania  uzyskują  10  pkt.,  oferty  niespełniające 
powyższych wymagań otrzymają 0 pkt.

Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie najwięcej pkt.



8.      Warunki uczestnictwa w zamówieniu

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili  szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 
z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści  majątkowych,  a  także za  przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;
8)  osoby prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;



9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie  przepisów o odpowiedzialności  podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary.

W  zapytaniu  ofertowym  mogą  wziąć  udział  jedynie  oferenci,  którzy  podpiszą  i 
dołącza do oferty oświadczenie o treści przedstawionej w załączniku 1.



(załącznik 1)                                                        Miejscowość.................Data..................

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o zamówienie na: ………

i nie podlegam wykluczeniu na podstawie poniższych punktów:

1) Wykonawcy, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania;
2)  wykonawcy,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości  zawarli  układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawcy, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie,  
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a także za  
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)  spółki  jawne,  których  wspólnika  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko 
obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)  spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza  prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  
osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;
8)  osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu  
osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub  przestępstwa 
skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
                                                                                  

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
                 

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


