
Włocławek,  22.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/05/2017/UE

 I. ZAMAWIAJĄCY 
    
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Urządzenie pomiarowe - projektor optyczny

Przeznaczenie:

Urządzenie służyć będzie do pomiaru wielkości charakterystycznych metodą bezstyko-
wą. Dzięki temu możliwym będzie dokonywanie szybkich pomiarów istotnych wymia-
rów oraz określanie odchyłek kształtu

Opis przedmiotu zamówienia:

•	 Pomiar w płaszczyźnie geometrii 2D
•	 Automatyczna identyfikacja i pomiar elementów detalu  
•	 Automatyczna regulacja ostrości
•	 Import rysunków w formacie dxf
•	 Pole pomiarowe min. 100 x 100 (mm)
•	 Minimalna wysokość mierzonej części: 30 mm
•	 Dopuszczalny błąd pomiarowy: +/- 2 um w wysokiej precyzji; +/- 5 um w szerokim polu
•	 Nośność stołu min. 2kg
•	 Wbudowany system oświetlenia
•	 Generowanie raportów pomiarowych 
•	 Transfer wyników pomiarowych z dowolną bazą danych
•	 Certyfikat wzorcowania
•	 Maszyna skonstruowana zgodnie z normami CE
•	 Serwis na terenie RP
•	 Okres gwarancyjny min. 24 miesiące
•	 Bezpłatny system zastępczy na czas serwisu
•	 Po okresie gwarancyjnym bezpłatna aktualizacja software

Kod CVP: 42000000-6 Maszyny przemysłowe
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Miejsce dostawy maszyny: hala produkcyjna Zamawiającego (szczegółowych informacji 
udzieli Zamawiający).

III. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

•	 Cena brutto wykonania zamówienia: maksymalnie 100 pkt.

  Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie  
  z następującym wzorem:
  najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,
  kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x (Cn/C1)]
  gdzie: 
  C1 - wartość najniższej oferty,
  Cn - wartości kolejnych ofert.
  Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C
  gdzie:
  O – Ocena
  C – Cena

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. W ofercie proszę podać cenę netto i brutto urządzenia.  
2. Termin składania ofert: do 23.06.2017 r., do godz. 16.00.

Oferty należy złożyć w firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl

osobiście (wpływ do 23.06.2017 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 23.06.2017 r.) lub ema-
ilem na adres: sekretariat@tele-max.pl (wpływ do 23.06.2017 r.).

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wasielewski pod  adresem e-mail:
przemyslaw.wasielewski@tele-max.pl

3. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2018 r.
4. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki do-

puszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą licz-
bę punktów w kryteriach oceny.

5. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim. pod rygorem nieważności.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem nieważności.
7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
8. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał po-

nieść na dostawę, nabycie, montaż oraz rozruch urządzenia stanowiącego przedmiot 
niniejszego zapytania, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

9. Zamawiający dopuszcza podanie w ofercie ceny urządzenia stanowiącego przedmiot 
niniejszego zapytania w walucie obcej. W przypadku gdy cena oferty zostanie wyra-
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żona w walucie obcej, Zamawiający na potrzeby porównania złożonych ofert dokona 
przeliczenia zaoferowanej ceny na walutę PLN z uwzględnieniem średniego kursu NBP 
dla danej waluty obowiązującego na dzień złożenia danej oferty (Tabela A NBP).

10. W ofercie należy zawrzeć informację w formie oświadczenia o braku powiązań osobo-
wych oraz kapitałowych z Zamawiającym (wzór w załączeniu do niniejszego zapytania).

11. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Za-
mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zwią-
zane z 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, o ile niższy próg nie wynika  
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
  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.
12. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
13. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, 

czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarcze-
niem oferty.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wy-
datki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert 
bez podania przyczyny.


