Suwałki 29.05.2017
Zapytanie ofertowe nr 1/2017
W związku z realizacją projektu Tesla Boat w ramach
programu 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
II. Dane do kontaktu:
Jarosław Malinowski
Tel 730474151
info@noxoninnovation.com
III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie frezarki 4 osiowej:
Oczekiwane parametry frezarki CNC 4 osiowej o parametrach:
- Pole robocze 3000x1500x600
- wrzeciono wysokoobrotowe 8-10kW
- automatyczna wymiana narzędzi (6-8)
- stół podciśnieniowy
- system odciągu wiórów
- konstrukcja umożliwiająca obróbkę drewna, tworzyw sztucznych, aluminium
- min. 18 miesięcy gwarancji
- cena musi uwzględniać dostawę, instalację maszyny w siedzibie firmy oraz szkolenie personelu
- oferta musi zawierać informacje o procedurach gwarancyjnych i serwisowej obsłudze
pogwarancyjnej
- oferta musi zawierać szczegółową specyfikację oferowanych komponentów i ich parametry.
IV. Miejsce i sposób składania ofert.
Termin składania ofert
Oferty należy składać do 06.06.2017 r. Do godz. 15.00 ( liczy się data wpływu kompletu
dokumentów do Zamawiającego )
Miejsce i sposób składania
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź
kurierskiej na adres: Noxon Innovation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Innowacyjna 1,
16-400 Suwałki
2. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie, a koperta będzie zaadresowana według
poniższego wzoru:
„Oferta na dostarczenie Frezarki bramowej''- Nie otwierać przed terminem 06.06.2017 r., godz.
15:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2017 r., o godzinie 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty :
- Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z
załącznikami.
- Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego
wraz z załącznikami.
- Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z
zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do
niniejszego zapytania ofertowego.
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim w sposób czytelny.
- 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.
- 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.
- Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
- Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
- 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
Termin związania ofertą :
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
V. Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 07 lipiec 2017 r.
VI. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji :

Kryterium wyboru Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich rangą :
1. Cena ofertowa – waga 50%
2. Termin dostawy – waga - 20 %
3. Oferowane komponenty – 20 %
4. Gwarancja – 10%
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium :
Kryterium 1 - Cena
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C= ( Cn/Cb)x 50% x 100 punktów
Gdzie C- liczba przyznanych punktów rozpatrywanej ofercie, Cn – łączna cena netto najtańszej
oferty, Cb- łączna cena brutto badanej oferty
Kryterium 2 – Termin
W ramach kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg.
Termin dostway:
do 07.07.2017 - 10 pkt.
W przypadku wykonania zamówienia w terminie późniejszym punkty nie będą przyznawane.
Za termin dostawy rozumiemy termin podpisania protokołu odbioru wraz z przekazaniem
kompletu dokumentów oraz uruchomieniem frezarki.
Kryterium 3 – Oferowane komponenty
W ramach kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg.
Ilośc dodatkowych komponentów:
Dodatkowe narządzia - 1 pkt.
Konstrukcja nośna maszyny i jej waga - 2 pkt.
Parametry oprogramowania - 5 pkt.
Oprzyrządowanie do frezowania 3D - 10 pkt.
Przez ilość dodatkowych komponentów rozumie się dodatkowe wyposażenie
Kryterium 4
W ramach kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg.
Okres gwarancji 1 rok – 1 pkt.
Okres gwarancji 1.5 roku – 3 pkt.
Okres gwarancji 2 lata - 6 pkt.
Okres gwarancji 3 lata – 10 pkt.
Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. Kryteria
weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone
warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.

VII. Wykluczenia:
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany
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 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 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu 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 bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego
Karol Kowalewski
Prezes Zarządu
29.05.2017

