
 
 

 

Projekt pt. „Wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy  WI-TECH Piotr Winiarczyk poprzez 

wdrożenie wyników badań” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa : 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW , Działanie 3.7  

 

ZAPYTANE OFERTOWE NR. 01/RPOWL/3.7 Z DN. 05.04. 2017 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

WI-TECH Piotr Winiarczyk  

ul. Budowlana 30A 

20-469  Lublin  

NIP: 946-106-40-20       REGON: 060032507                                                                                     

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup: 

LASEROWEGO URZĄDZENIENIA POMIAROWEGO 1 szt.  

Kod CPV: 38540000-2  Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa   

 

Minimalne wymagania: (Opis)  

OŚ X -  175mm  

OŚ Y -  100mm 

OŚ Z -  600mm 

Sterowane osie CNC  

Pneumatyczny zacisk uchwytu 

Dotykowy graficzny panel sterujący 

Uchylna kamera  

Dokładność pomiaru ± 1 μm 

 

 

III. TERMIN DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) zgodnie z następującym 

Harmonogramem:  

 

 1. LASEROWE URZĄDZENIE POMIAROWE 

Dostawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu urządzenia nie później niż do dnia 

31/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI  

ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY  

 

 

Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych 

poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania.  

Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi 

kryteriami: 

 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

Cena za zamówienie           – 80 pkt - 80 % 

Gwarancja za zamówienie –   20 pkt - 20% 

                            RAZEM –  100 pkt - 100% 

 

2. Opis sposobu przyznawania punktów 

 

1. Przy uwzględnieniu ceny za zamówienie:  

 

          Cena najtańszej oferty netto 

 x 80 

          Cena badanej oferty netto 

 

 Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

 

W przypadku kiedy część ofert będzie złożona w PLN, a część w EURO, w celu obliczenia 

najkorzystniejszej oferty zostanie zastosowana wartość w PLN przeliczona po średnim kursie NBP z 

dnia wyboru oferty. 

     

2. Przy uwzględnieniu gwarancji za zamówienie:  

 

          

Liczba punktów Okres gwarancji 

0 poniżej 12 miesięcy (lub roku) 

10 od 12 miesięcy (lub roku) do mniej niż 24 

miesiące (lub 2 lat) 

20 od 24 miesięcy (lub 2 lat) wzwyż  

 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia z obu kryteriów wynosi 100 pkt. 

W przypadku, gdy oferty będą miały jednakową liczbę punktów, pod uwagę będzie brana oferta z 

niższą ceną.  

 

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w języku polskim. 

2. Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Złożona oferta powinna obejmować: 

 a) Cenę jednostkową i wartość netto (PLN lub EURO) , stawkę podatku VAT oraz łączną wartość 

brutto.  

b) Datę sporządzenia oferty.  

c) Termin realizacji zamówienia.  

d) Termin ważności oferty. (min. 60 dni) 



e) Sposób i terminy płatności.  

f) Informacja o okresie gwarancji. 

 

 

VI. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 05.05.2017 r., do godz. 23:00 

oferty należy składać osobiście, przesyłką kurierską lub e-mail  

1. Adres do korespondencji: 

WI-TECH Piotr Winiarczyk  

ul. Budowlana 30A 

20-469  Lublin 

e-mail : wi-tech@wp.pl  

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU 

• O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe 

osobowo lub kapitałowo. 

 • Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym 

zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego 

zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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 prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

• Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

• Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. 

• Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia. 

• Wnioskodawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamawiający przewiduje możliwość zmian zapisu w 

umowie co do  terminu realizacji  

Zmawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w 

postępowaniu.  

 

 

Dodatkowe informacje dostępne w siedzibie firmy lub telefonicznie pod  

nr: 81 748-94-81, 602-224-149 

WI-TECH 

Piotr Winiarczyk 

 

 

 

Do złożonej oferty Wykonawca zobligowany jest złożyć wypełnione poniższe oświadczenie 



ZAMAWIAJĄCY: 

WI-TECH Piotr Winiarczyk 

ul. Budowlana 30A 

20-469 Lublin 

NIP: 946-106-40-20 

 

 

------------------------------ 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę 

LASEROWEGO URZĄDZENIA POMIAROWEGO 

 

 

Ja, niżej podpisany/a: 

 

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres Wykonawcy) 

 

…………………………………………………………………………………………………................

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

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

oświadczam, że ww. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa                 

w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

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

(data)     (podpis osoby uprawnionej imienna pieczątka) 

 

 

 

 


