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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2021 

 

Dotyczące projektu „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, dywersyfikacja oferty produktowej 

oraz poprawa infrastruktury firmy poprzez modernizację hali, zakup centrum wiertarskiego CNC, 

obrabiarki do drewna” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020, Os priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, Działanie: 3.2 Innowacje w MŚP w ramach 

konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20. 

 

 

1. Data upublicznienia zapytania: 17.12.2021 

 

2. Nazwa i adres zamawiającego: Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała 

3. Rodzaj zamówienia: zakup, dostawa, montaż i uruchomienie centrum wiertarskiego CNC, szkolenie     obsługi 

4. Nazwa zamówienia: Centrum wiertarskie sterowane numerycznie, do wykonywania obróbek pod okucia 

w różnego rodzaju płytowych elementach mebli. 

5. Opis przedmiotu zamówienia: centrum wiertarskie CNC. Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu 

zamówienia: 

• Maksymalna długość formatki: 3050 mm 

• Maksymalna szerokość formatki: 1300 mm 

• Maksymalna grubość formatki: 95 mm 

• Minimalna lb wierteł wrzecienników pionowych: 31 sztuki 

• Minimalna lb wierteł poziomych: 21 sztuk 

• Minimalna liczba głowi wiertarskich: 2 sztuki 

• Minimalna liczba chwytaków: 2 sztuki 

• Minimalna liczba wrzecion frezarskich:  1 sztuka 

• Minimalna średnica piłki: 120 mm 

• Prędkość obrotowa wrzecion: min 7000 obr/min 

• Minimalna prędkość posuwu po osi X: 60 m/min 

• Wrzeciono frezarskie – Warunek 

• Moc wrzeciona: min : 7 kw 

• Obroty wrzeciona: min 24 000 obr/min 

• Uchwyt narzędziowy: HSK 63F 

• Magazyn narzędziowy: min 6 pozycji 



 
 
 

2 | S t r o n a  
 

• Automatyczne smarowanie : Warunek 

• Pomiar elementu w zakresie długości, szerokości i grubości: Warunek 

• Sterowanie maszyny komputerem PC: Warunek 

• Przekątna ekranu: min 21  Cali 

• Pamięć Ram: min 8 

• Dysk SSD: Warunek 

• Pojemność dysku SSD: min 256 GB 

• Oprogramowanie: Program w j polskim : Warunek 

• Wizualizacja 3D: Warunek 

• Import plików DXF: Warunek 

• Funkcje CAD: Warunek 

• Funkcje CAM: Warunek   

• Login i Hasło dla każdego operatora: Warunek 

• Język polski w komunikatach i alarmach: Warunek 

• Język rosyjski w komunikatach i alarmach: Warunek 

• Funkcja kalendarza: Warunek 

• Informacje produkcyjne: Warunek 

• Powierzchnia w m2 pod urządzenie: Maks 11 m2 

• Długość urządzenia  maksymalna: 500 cm 

• Okres gwarancji min. 12 miesięcy. 

 

6. Kod CPV 42642100-9 Obrabiarki do obróbki drewna 

7. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od podpisania Umowy ze sprzedającym 

8. Warunki udziału w postępowaniu: 

• Złożenie kompleksowej oferty w języku polskim, 
• Oferent zapewnia serwis maszyny i oprogramowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, a także 

dostępność części co najmniej na okres 8 lat 

• Oferent złoży wraz z ofertą specyfikację przedmiotu zamówienia pozwalająca ocenić zgodność parametrów 

z opisem przedmiotu zamówienia 

9. Kryteria oceny oferty, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

• Cena 60 punktów (wzór: najniższa oferowana cena/cena rozpatrywanej oferty x 60%) x 100 

• Okres gwarancji: do 12 miesięcy 0 pkt; od 12 do 18 miesięcy 5 pkt; powyżej 18 miesięcy 10 pkt. 

• Czas realizacji zamówienia: nie dalej niż 3 miesiące; najkrótszy oferowany termin 10 pkt, kolejny 5 pkt. 
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• Liczba wierteł pionowych: do 30 szt. – 0 pkt, 32 szt. – 5 pkt, 34 szt. – 10 pkt. 

• Liczba wykonanych wierceń pionowych w 1 takcie po osi Y: do 12 szt. – 5 pkt., pow. 12 szt. – 10 pkt. 

10. Termin składania ofert: 27.12.2021. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty 

niespełniające wymogów podanych w opisie przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane. 

11. Miejsce składania ofert: 

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty (list polecony), kurierem lub osobiście w 

zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 

zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, na adres: 

Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała, z dopiskiem „Oferta na zadanie: Zakup 

centrum wiertarskiego CNC; zapytanie ofertowe 2/2021” 

Oferta może zostać złożona elektronicznie na adres agatmeble@interia.eu. Plik/i musi/szą być 

zabezpieczon/e hasłem, które należy wysłać w osobnym e-mailu. Oferty złożone bez zabezpieczenia 

nie będą rozpatrywane. 

Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania 

ofertowego.  

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.  

13. Minimalna ważność oferty: 60 dni. 

14. Złożona oferta, aby spełnić wymogi formalne musi zawierać co najmniej:  

nazwę, adres, nr telefonu oferenta, pełną nazwę wykonywanego przedmiotu zamówienia, 

• szczegółowy opis nawiązujący do przedmiotu zamówienia podanego w Zapytaniu  ofertowym, 

• wartość oferty netto i brutto przedstawiona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

wartość podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, 

• drugość okresu gwarancji, 

• termin realizacji od momentu złożenia zamówienia lub podpisania umowy usługi, 

• termin ważności oferty, 

• uzupełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1, 

• oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- Załącznik nr 2, 

• oferta musi być sporządzona w języku polskim, 

• oferta musi zawierać numeracje stron. Wymóg dotyczy wszystkich dokumentów,  oświadczeń, 

referencji itp. wchodzących w skład złożonej oferty 

15. Osoba do kontaktu: Sławomir Grzybek, tel. 601 504 998, e-mail: agatmeble@interia.eu 

16. Dodatkowe warunki: 

• Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów lub dołączenie ich w niewłaściwej formie 

lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, będzie skutkowało odrzuceniem 

oferty. 

• Zamawiający zaprosi do podpisania umowy Wykonawcę, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom 

zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru, jako 

najkorzystniejsza (Wzór Umowy zgodny z Załącznikiem 3). 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 

mailto:agatmeble@interia.eu
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prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowe i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczb punktów. 

• Jeżeli kolejna firma nie przystąpi do podpisania umowy Zamawiający unieważni przetarg i przystąpi do 

ogłoszenia nowego przetargu. 

• Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały 

oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. 

Oferty dodatkowe nie mogą zawierać wyższych cen niż zaoferowane w pierwotnych ofertach. 

• W razie niespełnienia wymagań technicznych i/lub funkcjonalnych przez oferentów Zamawiający 

powtórzy postępowanie ofertowe. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do 

unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

• Oferent w ramach postępowania ofertowego może złożyć tylko jedną ofertę. 

• Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie  http://agatmeblegrzybek.eu/, 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

• Każdy z oferentów zostanie poinformowany drogą mailową o wyniku postępowania. 

17. Warunki zmiany umowy: 

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa dotycząca realizacji zamówienia. Dopuszcza się 

istotną zmianę treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy gdy spełniona zostanie jedna z następujących przesłanek: 

• zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

• konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

• w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i niezależnych od woli i działania 

Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione wydłużenie okresu dostawy ,  

• w zakresie terminów płatności. 

18. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom      

powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiazania kapitanowe 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: 

• 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 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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przysposobienia, opieki lub kurateli. 

19. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania, bądź też  powtórzenia czynności, 

jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny 

z prawem lub wytycznymi IZ. 

20. Załączniki: 

• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

• Załącznik nr 3 – Wzór Umowy. 

 

 

 

     

 


