Suwałki 21.06.2017
Zapytanie ofertowe nr 2/2017
w związku z realizacją projektu Tesla Boat w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
numer umowy POPW.01.01.02-20-0001/17
I. Zamawiający:
Noxon Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
KRS 0000633227
NIP 8442357795
Tel. 792060469
Tel. 730474151
Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktów z wykonawcami:
Jarosław Malinowski
Tel 730474151
info@noxoninnovation.com
II. Oznaczenie Projektu
Projekt „Tesla Boat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, numer umowy
POPW.01.01.02-20-0001/17;
Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia.
III. Tryb zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
IV. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie frezarki CNC 4-osiowej oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi, w ramach projektu nr POPW.01.01.02-20-0001/17
„Tesla Boat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania
1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne:
- obszar roboczy XxYxZ: X 1500 mm, Y 3000 mm, Z 600 mm;
- ciągła moc wrzeciona wysokoobrotowego - 8 kW lub więcej;
- maksymalne obroty wrzeciona: 12 000 rpm lub więcej;
- posuwy szybkie: powyżej 35 m/min;
- automatyczny system smarowania;
- system chłodzenia wrzeciona;
- automatyczna wymiana narzędzi (6-8);
- stół podciśnieniowy czterosektorowy wraz z systemem rowków T do mocowania obrabianego materiału;
- maksymalne wymiary z obudową szer x gł x wys 3500 x 2500 x 2500 mm ,

- magazyn na narzędzia minimum 8 gniazd;
- pamięć operacyjna – min. 512 Mb;
-urządzenie musi być dostarczone z niezbędnym oprogramowaniem (licencja do korzystania z
oprogramowania);
- oświetlenie przestrzeni roboczej;
- port USB ;
- zestaw podstawowych narzędzi;
- sonda pomiarowa;
- pakiet oprawek równy ilości narzędzi;
– system odciągu wiórów;
– konstrukcja umożliwiająca obróbkę drewna, tworzyw sztucznych, aluminium;
– obrotnica do frezowania 3D, obrabiany materiał min 200kg
– waga maszyny min. 2400kg (bez systemów dociązająco-stabilizujących)
- urządzenie musi być fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2016;
- urządzenie musi posiadać okres gwarancji minimum 18 miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu
odbioru sprzętu;
- czas reakcji serwisu - rozpoczęcie likwidacji awarii maksymalnie 48h od momentu jej zgłoszenia;
- koszt transportu i montażu oraz uruchomienia zawiera się w cenie przedmiotu zamówienia;
- urządzenie musi spełniać niezbędne standardy bezpieczeństwa, na potwierdzenie czego wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do przedmiotu zamówienia dokumenty potwierdzające uzyskanie zgodności CE;
- do dostarczonego urządzeni musza być dołączone dokumenty, instrukcje i karty gwarancyjne w języku
polskim lub angielskim (w wersji papierowej i/lub elektronicznej);
V. Kod CPV
42623000-9– frezarki
VI. Zamówienia uzupełniające, oferty częściowe i oferty wariantowe.

1) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą
konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w
zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do dnia 30.07.2017.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych warunków udziału w postępowaniu;
IX. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji
Lp. Nazwa kryterium

Waga

1

cena brutto

80,00%

2

okres gwarancji

10,00%

3.

czas reakcji serwisu

10,00%

Sposób dokonywania oceny kryteriów:
1. Kryterium ceny:
X=

Cmin
* 80 pkt.
Co

gdzie:
X
– wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena ze złożonych ofert
Co
– cena ocenianej oferty
2. Kryterium okres gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 18 miesięcy liczonych od dnia podpisania
protokołu odbioru urządzenia;
 W przypadku Wykonawcy, który przedłuży okres gwarancji do okresu 24 miesięcy – 5
pkt
 W przypadku Wykonawcy, który przedłuży okres gwarancji do okresu 36 miesięcy – 10
pkt;
3. Kryterium czas reakcji na serwis:

Nazwa kryterium

Czas reakcji

48 lub więcej
Czas reakcji
godz.
serwisu na awarię
= 0 pkt

Czas reakcji
do 36 godzin
[punkty]

Czas reakcji
do 24
godzin
[punkty]

5 pkt

10 pkt

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę z najwyżej punktowaną ofertą. Jeżeli nie będzie
można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będą taką samą
punktację, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy złożyli takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Oferty
dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
__________________________________
X. Sposób obliczania ceny

1) Cena będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Należy ją podać w polskich
złotych (cena brutto). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w walucie innej niż PLN. W
przypadku wyrażenia ceny oferty netto w walucie innej niż PLN, zostanie ona przeliczona na PLN wg ku rsu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień złożenia oferty.

2) Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość, Wykonawca powinien
wykonać z należytą starannością.
3) Cenę należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

4) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu kosztu całkowitego, jaki
poniesie Zamawiający.
XI. Opis przygotowania oferty
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, kom puterowym etc.). Zamawiający dopuszcza aby wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium RP składali oferty oraz inne dokumenty również w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
2) Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Do oferty należy dołączyć aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo odpis wpisu do Ewidencji Działalności Gospo darczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy – w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą;
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów dotyczących prowadzonej działalności i braku otwarcia likwi dacji lub ogłoszenia upadłości, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa nia ofert.
5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wy konawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego doku mentu.
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu; Oferta nie powinna
zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki
lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej
z osób podpisujących ofertę.
7) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z
zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę
upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Składana oferta wraz z załącznikami w
postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone
jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
8) Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

9) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek,
modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj.
odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu
składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia – według
takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem
„WYCOFANE”. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Oferty
oznaczone napisem „ZMIENIONE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą
otwierane;
10) Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XII. Termin i miejsce składania oferty
1) Ofertę należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, lub osobiście na adres:
Noxon Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
2) Ofertę należy złożyć do dnia 29.06.2017 r. do godz. 9:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje
data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub doręczenia na pocztę mailową.
1) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferta składana pocztą tradycyjną, osobiście lub kurierem powinna być zapakowana w kopercie z
dopiskiem: Zakup i dostawa frezarki CNC- 4 osiowej
4) W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na każdym
etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów niezbędnych do
prawidłowej oceny złożonej oferty.

XIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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 5% udziałów lub akcji,
c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocz nej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo
powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
XIV. Tryb udzielania wyjaśnień

1) Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowe go zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail : info@noxoninnovation.com.
2) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres
e-mail wskazany w zapytaniu.
XV. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent
dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
XVI. Zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminu realizacji
zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z w ystąpienia okoliczności, których
strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
2) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosow nych negocjacji.

XVII.Uwagi końcowe
1) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020”.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów po stępowania.
4) Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będzie w złotych polskich.
5) Zamawiający wymaga 30 dniowego terminu płatności faktur VAT/rachunków.
6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek.

XVIII. Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Projekt umowy

