
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/BGK/2020 na dostawę Wycinarki drutowej 

link do pełnego 

zapytania:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33350 

Informacje o ogłoszeniu 
Termin składania ofert 
do dnia 31-07-2020 
Numer ogłoszenia 
33350 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
Miejsce i sposób składania ofert 
1. Oferty należy składać : 
a) na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami 
b) w terminie do dnia 31.07.2020 r. 
c) osobiście lub poprzez wysyłkę pocztą/kurierem na adres zamawiającego: 
FORM-PLAST SA 
ul. Toruńska 143 
85-831 Bydgoszcz 
lub na adres mailowy: maciej@form-plast.com.pl 
Oferty złożone osobiście lub poprzez wysyłkę, należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta – Wycinarka 
drutowa” 
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert. 
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku 
postępowania. 
5. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy składać w formie pisemnej na adres email wskazanej 
osoby do kontaktu: maciej@form-plast.com.pl natomiast odpowiedzi zostaną udzielone w terminie 2 dni roboczych 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 
maciej@form-plast.com.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Maciej Pietraszek 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
+48502787630 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem - Wycinarka drutowa 
Kategoria ogłoszenia 
Dostawy 
Podkategoria ogłoszenia 
Dostawy inne 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz 
Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 
3. Szacowana wartość zamówienia przekracza kwotę 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii Nitrogen Cell i rozpoczęcie produkcji 
nowych produktów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 



Przedmiot zamówienia 
Wycinarka drutowa - 1szt. 
Minimalne parametry techniczne: 
1. Zakres pola obróbczego minimalne przesuwy X = 800 mm; Y = 600 mm; Z=500mm; U=200mm; V=200mm i kącie 
cięcia do 45o 
2. Nośność stołu roboczego minimum 3 000kg; 
3. Korpus żeliwny; 
4. Minimalne wymiary wanny 1400 mm x 1020mm; 
5. Minimalny ciężar szpuli drutu 20kg; 
6. Musi posiadać układ antykorozyjny; 
7. Układ automatycznego usuwania wycinanych rdzeni z matryc. 
Informacje dodatkowe: 
1. Zamówienie obejmuje dostawę wyłącznie fabrycznie nowego urządzenia; 
2. Oferowany środek trwały musi spełniać wszystkie wymagania polskich norm, przepisów UDT, Dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE i być oznaczona znakiem CE; 
3. Musi zostać zapewniony System ochrony stref pracy, który musi odpowiadać aktualnie obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej normom i przepisom BHP. 
4. Wymagana jest: 
a. dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją obsługi eksploatacji i konserwacji w języku polskim, 
b. karta gwarancji, 
c. deklaracje zgodności, 
d. atesty i certyfikaty CE. 
5. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji 
Zamówienia. 
6. Wynagrodzenie określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało 
zmianom. 
7. Wymagana dokumentacja techniczna urządzenia w języku polskim określając parametry wymagane zapytaniem. 
Kod CPV 
42610000-5 
Nazwa kodu CPV 
Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do 31.12.2021 r. 
Załączniki 
• Zapytanie ofertowe nr 5 
Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie 
znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji – za spełnienie warunku Zamawiający uzna 
podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego 
2. Posiadają doświadczenie: 
Oferent wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy obrabiarek. 
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Oferent przedstawi na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, 
wykaz/opis dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową realizację zamówienia - za spełnienie 
warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania 
kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania 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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 
bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Spełnienie niniejszego warunku będzie weryfikowane na podstawie podpisanego oświadczenia, stanowiącego 
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
5. Złożą prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami zgodnie z 
wymaganiami w zapytaniu ofertowym 
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone, właściwie 
podpisane przez Wykonawcę odpowiednie dokumenty i oświadczenia. 
7. W przypadku niepełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał 
wykluczeniu z postępowania, a jego oferta będzie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej. 
Wiedza i doświadczenie 
Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedze i doświadczenie 
umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego 
załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
Potencjał techniczny 
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego 
wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż 
dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego 
wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż 
dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
zawarte w treści Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego 
sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści 
Formularza Oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
Dodatkowe warunki 
1.Brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, 
którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady 
konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 
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 Dostawcy z Dostawcą, określone w 
Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego. 
2.Spełnienie wymagań technicznych oraz wymogów formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym. 
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4.Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu skłania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Dostawca jest 
związany ofertą do końca terminu jej ważności. 
5.Wybrany Dostawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie 
wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
Warunki zmiany umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: 
1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona 
korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej 
dokonanie wskazane jest w szczególności: 
a. zmiany terminu realizacji, w tym np. modyfikacja dotychczasowego harmonogramu projektu. Termin realizacji 
przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku: 



• decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na 
nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, interpretacje lub odpowiedzi instytucji zarządzającej, 
wyroki sądowe itp.), 
• zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu 
zamówienia w terminach wymienionych w Opisie Zamówienia, 
• zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego 
• opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, od niego niezależnych; 
b. zmiany terminu i zasad płatności: 
• w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w 
sytuacja odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie od dofinansowania projektu. 
• zasad i sposobu płatności; 
c. zmiany przedmiotu zamówienia: zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: 
• zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na przedmiot zamówienia. 
• zmiana powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania 
Zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym Zamówieniem a konieczność 
ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 
przy czym wykonanie: 
a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub 
b. zamówienia jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie 
zamówienia w całości. 
d. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez 
Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego 
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do 
Zapytania Ofertowego 
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym zgodnie z 
formułą "spełnia-nie spełnia". 
 
Dostawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z 
udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających. 
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: 
Lp. 
Kryterium 
Waga przypisana kryterium, sposób przyznawania punktacji 
1. 
Cena 
Łączna cena netto za realizację zamówienia podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 
Waga punktowa = 50 punktów, 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów. 
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Liczba punktów = (Cmin / Cof)*50 pkt gdzie 
Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ofert (spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym); 
Cof – cena netto podana w ocenianej ofercie. 
2. 
Termin realizacji 
Czas dostawy i uruchomienia – podany w dniach od podpisania umowy 
Waga punktowa = 50 punktów, 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 50 punktów: 
Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku = (Tmin / Tof) x 50 pkt 



gdzie: 
Tmin – Najkrótszy termin realizacji w dniach spośród badanych ofert; 
Tof - Termin realizacji w dniach oferty badanej. 
2. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako 
kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. W 
przypadku ofert w innych walutach, kwota netto waluty zostanie przeliczona po kursie średnim NBP. 
3. W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
a. Zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta otrzyma największa liczbę punktów łącznie w 2 kryteriach oceny 
ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
b. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, 
poddanych ocenie ofert. 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Oferentami. 
Wykluczenia 
1. Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych 
opisanych w Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach 
2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe i 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 Dostawcy a Dostawcą, 
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 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Zamawiający - Wnioskodawca 
Nazwa 
FORM-PLAST S.A. 
Adres 
Toruńska 143 
85-831 Bydgoszcz 
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz 
Numer telefonu 
523703300 
Fax 
523703350 
NIP 
5540234626 
Numer naboru 
POIR.03.02.02-IP.04-00-N71/20 
 


