
 

 

 
Świdnica, dn. 23.12.2016  

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej 
wytycznymi: 

 
 

I. Zamawiający: 
 

PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Wrocławska 8A 
58-100 Świdnica 
NIP: 8842513744 
Tel. +48 748531260 
E-mail: pro-met@pro-met.com 

 
II. Tytuł projektu: 

 
„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki materiałów 
na podstawie własnych prac B+R w Promet” 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Nazwa: Drutowe centrum elektroerozyjne,  Automat drążący do otworów, 
 

Przedmioty zamówienia są oznaczone kodem CPV: 
Kod:42632000-5  
Pełna nazwa: 
Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 

 
Wymagane parametry brzegowe dla „Drutowe centrum elektroerozyjne”: 
 
5-osiowe centrum 
Przesuw osi X - min. 300, max. 450mm 
Przesuw osi Y - min. 200, max. 300mm 
Przesuw osi Z - min. 200, max. 300mm 
Przesuw U-V - min. 40mm, max.60mm 
wymiary detalu - min. 500x 260, max. 700x540mm 
Wysokość obróbki - min. 150, max.250mm 
Masa detalu - min. 200, max. 400kg 
Porty do komunikacji zewnętrznej sieciowy LAN i USB. 
Ekran: min. 15"" , max.25"" 
Napęd: silniki liniowe w osi X/Y, silniki AC w pozostałych osiach, lub inne zapew-
niające podobne warunki pracy 
Średnica drutu: min. 0,10, max. 0,30mm 
Prowadniki bezluzowe diamentowe 
Filtry dokładne min 2 szt., max. 4 szt 
System programowania PEPS 



 

 

 
Wymagane parametry brzegowe dla „Automat drążący do otworów”  
Przejazdy w osiach X, Y, Z odpowiednio: min. 200 x 100 x 200 mm, max. 400 x 200 
x 400 mm, 
Wymiary detalu: min.300 x 150 x 90mm, max.600 x 400 x 205 mm 
Masa detalu: min. 5, max. 100kg 
Odstęp pomiędzy stołem a prowadzeniem elektrody: min.30-150 mm, max. 60-240 
mm. 
Głębokość wiercenia: min. 10 mm,max.350 mm 
Średnica elektrody rurkowej: min.0,2 max. 3 mm 
Rodzaj dielektryka: woda 
Zapotrzebowanie mocy: min. 1,5 kVA, max.3 kVA 
Sterowanie: liniały optyczne z odczytem 
 
 

Informacje dodatkowe: 
 

Dopuszcza się składanie ofert zawierających parametry/technologie równe lub 
lepsze od ww. 
Szczegółowy opis tytułowego projektu zostanie przekazany tym oferentom (na ich 
wniosek), którzy przed złożeniem oferty zawrą z Zamawiającym umowę o poufności. 
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do odmowy zawarcia umowy o poufności z 
potencjalnymi oferentami, którzy nie gwarantują pełnej ochrony interesów 
Zamawiającego (wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie o możliwość 
podejmowania działań sprzecznych z interesem Zamawiającego). 
 
 

 
IV. Sposób wyrażania ceny: 

 
1. Cena powinna zostać podana w zł lub euro netto. Cena w euro zostanie 

przeliczona po średnim kursie NBP w dniu porównania ofert.  
2. Cena powinna być określona przez Dostawcę z uwzględnieniem wszelkich 

upustów, które oferuje Dostawca oraz powinna określać całościową kwotę 
przedmiotu zamówienia. 
 

 
V. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

 
1. Termin realizacji: od momentu podpisania umowy  do 2017-12-31, przy czym 

zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zakończenia 
realizacji projektu. 

2. Miejsce realizacji:  
PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Wrocławska 8A 
58-100 Świdnica 
 

VI. Kryteria wyboru ofert 
 
 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  kryterium ceny: 
1. Cena netto – waga 60%  



 

 

Zamawiający obliczy liczbę punktów za Cenę oferty netto, dla ofert 
nieodrzuconych, zgodnie z poniższym wzorem: 

C = Cmin x 60 / Co, gdzie: 

• C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena 
netto; 

• Cmin - najniższa cena netto za realizację całego zamówienia zaoferowana w 
nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

• Co -  cena netto za realizację całego zamówienia oferty ocenianej; 
• 60 – waga kryterium „ Cena netto”. 

Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 60  
punktów. 
 

2. Termin realizacji – waga 40%  
Zamawiający oceni nieodrzucone oferty według kryterium termin realizacji zgodnie 
z poniższym wzorem: 

T = Tmin x 40 / To, gdzie: 

• T- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin  
realizacji; 

• Tmin – najniższa liczba dni kalendarzowych  realizacji całego zamówienia za-
oferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu; 

• To– liczba dni kalendarzowych realizacji całego zamówienia oferty  
ocenianej; 

• 40 – waga kryterium termin realizacji 
Maksymalnie dla niniejszego kryterium Zamawiający może przyznać 40 punk-
tów. 

 
 
W ramach zapytania (wszystkich kryteriów łącznie) można uzyskać maksymalnie 
100 punktów.  
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która 
uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował 
elementarnymi  zasadami obowiązującymi na wspólnotowym, jednolitym rynku 
europejskim, m. in.: 

 
- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 
- zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 

 
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 



 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26-01-2017 r. osobiście lub drogą 
pocztową pod adresem:  PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Wrocławska 8A 
58-100 Świdnica 
 
 bądź drogą elektroniczną na adres: pro-met@pro-met.com  
 
Porównanie ofert i wybranie wykonawcy nastąpi dnia 27-01-2017 r. Informacja o 
wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie Zmawiającego. Ponadto 
wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony drogą mailową. 

 
 

VIII. Sposób złożenia oferty: 
 

1. Minimalne informacje, które powinna zawierać oferta: 
• Nazwa i adres Oferenta 
• Cena netto 
• Termin realizacji (w dniach kalendarzowych) 
• Termin ważności oferty 
• Oświadczenie o spełnianiu wymagań z zapytania ofertowego 
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych1 

 
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim  

 
IX. Odwołanie procedury wyboru  
 
Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru bez podania przyczyny.  

 
X. Informacje dodatkowe 

 
1. Przedmiot zamówienia nie będzie udzielany podmiotowi ani osobom powiązanym 
osobowo lub kapitałowo (zgodnie z definicją zawartą poniżej w stopce1) z firmą 
Promet Sp. O.o. . W przypadku złożenia oferty  przez podmiot  lub osobę o których 
mowa powyżej, oferta ta zostanie uznana za nieważną.  

 
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków realizacji umowy, 
szczególnie w zakresie terminu realizacji, szczególnie w przypadku zmian zapisów 
we wniosku o dofinansowanie, zaakceptowanych przez Instytucję Wdrażającą. 

 
 

  

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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. 

mailto:pro-met@pro-met.com


 

 

Załącznik 1 – wzór oferty 
 

Miejscowość, Data  
Dane oferenta:  
Nazwa  
Adres  
NIP  
Telefon 
E-mail 
 

 
PROMET  Sp. Z o.o.  
Wrocławska 8A 
58-100 Świdnica 
NIP: 8842513744 
Tel. +48 748531260 
E-mail: pro-met@pro-met.com 

 
 

 
Oferta na (podkreślić właściwe):  

1- Drutowe centrum elektroerozyjne,   
2- Automat drążący do otworów 

 
w ramach projektu: 

„Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki materiałów 
na podstawie własnych prac B+R w Promet” 

 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam ofertę o następujących 

parametrach:  
 

 
1. Cena netto wynosi2: 
2. Termin realizacji3 (w dniach kalendarzowych): 
3. Oferta jest ważna do:  
4. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z zapytaniem ofertowym i potwierdzam 

spełnienie parametrów  opisanych w przedmiocie zamówienia.  
5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany kapitałowo, ani osobowo z firmą 

Promet sp. z o.o.  
 

 
 
 
 

……………………. 
            podpis 

                                                           
2 W przypadku oferty na więcej niż 1 element wyszczególnić ceny osobno 
3 W przypadku oferty na więcej niż 1 element wyszczególnić terminy osobno 


