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ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZY: „ZAKUPU, DOSTAWY I MONTAŻU MASZYNY – SYSTEM AUTOMATYCZNEGO 
ROZKROJU MATERIAŁÓW WRAZ Z WDROŻENIEM” 

 
 

Zapytanie ofertowe obejmuje: 
 

Zakup i dostawę i montażu maszyny/nowych środków trwałych w postaci: 
INNOWACYJNEGO WIELOFUNKCYJNEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU 
MATERIAŁÓW WRAZ ZE STOŁEM KROJCZYM I WDROŻENIEM 
 
Kod CPV: 42711000-3 Maszyny do przetwarzania sztucznych tworzyw włókienniczych 
  

 
 

TYTUŁ PROJEKTU:  

 
„WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MAR-S SP. Z O.O. S. K-A W EFEKCIE 

ZAKUPU I WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII – SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO ROZKROJU 

UNICUT 3C50” 

 
PROJEKT NR: RPWP.01.05.02-30-0621/15-00 

 
Działanie 1.5                Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Poddziałanie 1.5.2     Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 
                                            gospodarki regionu  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

MAR-S SP. Z O.O. S.K-A 

Ul. Namysłowska 9b 

63-460 BRALIN 

BRALIN, dnia 21.10.2016 r. 
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RPWP 1.5.2/”MAR-S” – ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

w związku z przygotowaniami do realizacji projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstwa MAR-S Sp. z o.o. S. K-A  w efekcie zakupu i wdrożenia innowacyjnej 
technologii – systemu automatycznego rozkroju UNICUT 3C50” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności 
kluczowych obszarów gospodarki regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Projekt nr RPWP.01.05.02-30-0621/15-00, firma MAR-S 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna zaprasza do składania 
ofert na „Zakup, dostawę i montaż maszyny– systemu automatycznego rozkroju 
materiałów wraz z wdrożeniem”. 
 

 

1. TRYB ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze 

zmianami). 

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) jak również 

protestom i odwołaniom. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

 Zakup, dostawa i montaż maszyny/nowych środków trwałych  
– System automatycznego rozkroju materiałów wraz z montażem                                                                                                                                                
- Kod CPV: 42711000-3 Maszyny do przetwarzania sztucznych tworzyw 
włókienniczych 
 
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 
niniejszego zapytania 

 
3. DOKUMENTY ORAZ WYMOGI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

 Zapewnienia dostępu do informacji technicznych oferowanego sprzętu i 

oprogramowania fabrycznego maszyny 

 Zapewnienia transportu instalacji i wdrożenia systemu automatycznego rozkroju 

materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie zakładu 

MAR-S Sp. z o.o. S. K-A) oraz wsparcia technicznego i technologicznego  

 Załączenie specyfikacji technicznej oferowanej maszyny – systemu 

automatycznego rozkroju materiałów wraz ze zdjęciami elementów: maszyny, 

stołu rozkrojczego oraz modułu przejezdnego do lagowarki. 

 

2) Oferent zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania 
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4. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO UMOWY 

Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:  

1) obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji 

finansowej, związanej z realizacją zamówienia;  

2) możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów 

formalnych związanych z realizacją projektu. 

 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Od dnia zawarcia umowy do końca trwania II etapu Projektu / Zadania 2 (tj. do dnia 
31.03.2017).  

 

6. OPIS SPOSPOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny oraz 

podpisana (lub parafowana) przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w 

imieniu Wykonawcy.  

2) Oferta musi być trwale zespolona.  

3) Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być 

zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.  

4) Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszego zapytania. 

5) Oferta musi zawierać oprócz informacji wymaganych wg wzoru Formularza 

Ofertowego: datę wystawienia oferty, okres ważności oferty, podpis wystawcy oferty, 

wartości netto określonego w walucie PLN.  

6) Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, 

tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.  

7) Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych. 

8) Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia oferty. 

 

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  tj. 63-460 Bralin, ul. Namysłowska 

9b nie później niż do dnia 31.10.2016 r. do godziny 15.00 drogą pocztową, osobiście, 

lub mailem (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Za datę 

złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2.11.2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. 63-460 Bralin, ul. Namysłowska 9b.  

3) Oferent ma możliwość przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert. 

6) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami umieszczono w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie firmowej            

http://mars-meble.pl/. 

 

8. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA / OCENY OFERT 

1) Zamawiający dokona oceny zgodności oferty zgodnie z opisem zawartym w 

niniejszym zapytaniu. 

2) Zamawiający zweryfikuje prawidłowość sporządzenia oferty cenowej oraz jej  

zgodność z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu. 

3) Przy wyborze ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: 

P = Pc + Pg 

gdzie: 

 P – oznacza sumę punktów przyznanych zgodnie z poniższymi kryteriami: 

a) Cena – 60% , przy czym oferta o najniższej zaproponowanej cenie spełniająca 

wymogi otrzyma maksymalnie 60 punktów. Całkowita cena zamówienia netto 

(bez podatku VAT) tj. cena podana na ofercie winna obejmować wszystkie koszty 

i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi 

przez Zmawiającego (w tym montaż i dostawę). Obliczenie ceny oferty w ramach 

niniejszego kryterium nastąpi zgodnie z następującym wzorem: 

Pc = 60 pkt x (Cmin/Cof) 

gdzie: 

Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium ceny w podanej ofercie 

Cmin – oznacza najniższą łączną cenę brutto zaoferowaną za realizację przedmiotu 

zamówienia spośród złożonych ofert 

Cof – oznacza łączną cenę brutto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia 

b) Okres gwarancji na dostarczony system automatycznego rozkroju– 20 %, 

przy czym oferta o najdłuższym zaproponowanym okresie gwarancji oraz 

spełniająca wymogi otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna 

odpowiednią ilość punktów ramach niniejszego kryterium za deklarację 

Wykonawcy w złożonej ofercie, dotyczącej okresu świadczenia nieodpłatnych 

usług gwarancyjnych i pomocy technicznej po odebraniu maszyny 

bezusterkowym protokołem odbiorczym – zgodnie z następującymi 

parametrami: 

24 m-cy: Pg = 0 pkt 

36 m-cy: Pg = 10 pkt 

48 m-cy: Pg = 15 pkt 

60 m-cy: Pg = 20 pkt 

gdzie: 

Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium gwarancji w podanej 

ofercie 

http://mars-meble.pl/
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c) Czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia – 20%, przy czym oferta o 

najkrótszym zaproponowanym czasie reakcji i usunięcia usterki oraz spełniająca 

wymogi otrzyma maksymalnie 20 punktów. Zamawiający przyzna odpowiednią 

ilość punktów ramach niniejszego kryterium za deklarację Wykonawcy w 

złożonej ofercie, dotyczącej czasu usunięcia usterki – zgodnie z następującymi 

parametrami: 

24 h: Pg = 0 pkt 

18 h: Pg = 10 pkt 

12 h: Pg = 15 pkt 

   6 h: Pg = 20 pkt 

gdzie: 

Pg – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium czasu usunięcia usterki od 

momentu zgłoszenia w podanej ofercie 
 

4) Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, 

którego oferta uzyska największa liczbę punktów. 

 

9. DODATKOWE INFORMACJE 

1) Ocena ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 r. przez powołany zespół oceniający. 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert. 

Informacja o wyłonionym Wykonawcy zostanie upubliczniona w bazie 

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

na stronie firmowej Zamawiającego http://mars-meble.pl/. 

2) W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków UE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wymogu dostarczenia przez 

Wykonawcę opinii o innowacyjności w zakresie technologii cięcia tkanin, dzianin, 

materiałów technicznych, pianki i włókna węglowego na oferowany system 

automatycznego rozkroju materiałów niezbędnej do rozliczenia wydatków projektu. 

Opinia powinna być wydana przez: 

 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni lub 

 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.) lub 

 instytuty badawcze lub 

 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

 Polską Akademię Umiejętności lub 

 stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę 

gospodarczą, których zakres działania jest związany inwestycją będącą przedmiotem 

Zamówienia, która nie jest powiązana z Wykonawcą  lub 

 inna jednostka organizacyjna niewymieniona powyżej, będąca organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

http://mars-meble.pl/
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niektóre rodzaje pomocy  

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. 

UE L 187 z 26.6.2014). 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) do przedłużenia składania terminu ofert 

b) unieważnienia niniejszego zapytania bez jakichkolwiek skutków prawnych i 

finansowych, 

c) zakończenia postępowania bez podania przyczyny, 

d) odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, 

e) prawo do modyfikacji zapytania ofertowego 

f) odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł 

ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości 

lub części oferty. 

4) Dodatkowych informacji udziela Właściciel Pan Mariusz Słupianek, adres e-mail: 

mebelmars@vp.pl, tel.: 512187139 

 

10. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o spełnianiu kryteriów uczestnictwa  

w postępowaniu 

 


