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Orzesze, dn. 13.09.2015r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 2015 / RPO WSL 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy NT Industry Sp. z 

o.o. poprzez nową inwestycję  pozwalającą wdrożyć nowe i ulepszone produkty”  

dofinansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny 

(B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, 

Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój 

przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług” firma NT Industry Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę 

sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.  

 

1. ZAMAWIAJ ĄCY  

NT Industry Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 1 

43-180 Orzesze 

 
 
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
 
Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z Załącznikiem nr 12 do 

Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013 Wytyczne w sprawie 

udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
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3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych środków trwałych wg poniższej 
specyfikacji :  
 
Środek trwały  Parametry minimalne  Liczba sztuk  
Suwnica  Urządzenie powinno spełniać 

następujące wymagania: 
Suwnica pomostowa, natorowa, 
dwudźwigarowa, hakowa z wciągarką  
linową z zastosowaniem komponentów 
firmy niemieckiej SWF: 
- Udźwig 12,5 t 
- Rozpiętość ok. 22,5 m 
- Wysokość podnoszenia 9 m 
- Prędkość podnoszenia ok. 5/08 m/min 
- Grupa natężenia pracy 3m wg FEM 
(M6) 
- Temperatura pracy -10 st.C do +40st. 
C 
- Sterowanie: radio i awaryjnie kaseta 
przesuwana 
Dodatkowo powinna posiadać: odbierak 
prądowy, układ antykolizyjny, system 
przeciążeniowy, wyłączniki krańcowe na 
mechanizmach, głośnik ostrzegawczy. 

3 szt. 

Żurawik słupowy  Urządzenie powinno spełniać 
następujące wymagania: 
 
Żuraw słupowy obrotowy wykonany 
zgodnie z dyrektywą maszynową CE, 
normą EN 10001, towarzyszącymi 
normami jak i wskazówkami VDE, 
wykonanie do pracy w hali: 
- Kąt obrotu ok. 270st. 
- Udźwig 1000 kg 
- Długość ramienia 5000 mm 
- Wysokość do belki 4153 mm 
- Wysokość całkowita 5413 mm 
- Średnica koła otworów mocujących 
530 mm 
- Szerokość belki 120 mm 
- Max. siła pionowa 19 kN 

10 szt.  

Kabina lakiernicza  Urządzenie powinno spełniać 1 szt.  



 

 

 

 

 

 

3 

 

następujące wymagania: 
 
- Wymiary wewnętrzne: 11,0x5,0x5,0 m; 
- Izolacja termiczna ok. 40 mm; 
- Brama główna z napędem na wejście; 
- Drzwiczki serwisowe; 
- Platforma do przewozu siatki; 
- Pojemność ładowania 1 100kg/m2; 
- Ogrzewanie i wlot powietrza; 
- Urządzenie wentylacyjne (wydajność 
55 000m3/h, dt = ok. 33st.C; 
- Ogrzewanie medium woda; 
- Filtracja świeżego powietrza: filtry 
wstępne + filtry dachowe (ok. 50m2); 
- Filtracja wyjścia powietrza; 
- Szafa sterownicza. 

Półautomat 
spawalniczy 

Urządzenie powinno spełniać 
następujące wymagania: 
 
Półautomat spawalniczy chłodzony 
cieczą: 
- Chłodnica CoolARC 25 
- Zespół podający LF 24 Pro 
- Chłodzenie cieczą 
- Podwozie 4-kołowe 
- Uchwyt spawalniczy MB 501 5m Binzel 
- Przewód pośredni łączący podajnik ze 
źródłem L=5 m 
- Kabel zasilający, kabel masowy, wąż 
gazowy.   

15 szt.  

 

4. WARUNKI NIEZBĘDNE DO SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWC Ę 

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na pojedyncze sprzęty, jednakże ocena ofert 

będzie dotyczyła każdego sprzętu oddzielnie. 

Termin związania ofertą wynosi: 17 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt. 7. Dzień ten jest 1 

(pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 

Z udziału w postępowaniu wykluczone s ą podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być 
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udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami 

wykonującymi w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) 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 

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania 

zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Cena – waga 95%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 95  

Okresu udzielanej gwarancji – waga 5%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba 
punktów 5  

Maksymalna ilość punktów – 100 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg 
wzoru: Liczba punktów = C + G , gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez 
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ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w 
kryterium okresu udzielanej gwarancji. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 
punktów.  

Liczba punktów dla kryterium ceny oferty będzie wyliczana wg wzoru:  

C = N/B x W 

Gdzie: 

C – liczba punktów w kryterium cena, 

N - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych ofert, 

B - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

W – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt. 

Pożądane jest, by cena podana w ofercie zawierała cenę jednostkową netto za każde 
urządzenie wskazane w punkcie 3 jak i cenę  jednostkową brutto.  

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 
przecinku. 

Liczba punktów dla kryterium okresu gwarancji zostanie przyznana zgodnie z poniższym 

zapisem:  

1) za okres gwarancji wynoszący od 12 miesięcy do 24 miesięcy – 2 pkt  

2) za okres gwarancji wynoszący powyżej 24 miesięcy – 5 pkt  

 

6. KRYTERIA WYBORU 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria podane w punkcie 5.  

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która spełnia warunki 
dostępowe określone w punkcie 4 oraz która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień  
w przypadku gdy cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych. 

Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota ofert przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający  
może podjąć negocjacje z wybranymi oferentami.  

Wykluczeni z możliwości realizacji zamówienia zostaną oferenci którzy złożą oferty po 
terminie, w sposób niezgodny z punktem 7 a także podmioty wykluczone zgodnie  
z punktem 4.  

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁO ŻENIA OFERTY: 

A. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 

B. Oferty można składać do dnia 20.09.2015r. do godz. 15.00  w siedzibie 

Zamawiającego.  

C. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty 

przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby firmy bądź na jej adres mailowy.  

D. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (w przypadku składania oferty w 

formie papierowej).   

F. Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową. W takim przypadku oferent powinien ją 

przesłać w terminie wskazanym w punkcie B na adres: 

aleksandra.polanska@ntindustry.com 

G. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania.  

 
8. DO ZAPYTANIA DOŁ ĄCZONO WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU POWI ĄZAŃ 
OFERENTA Z ZAMAWIAJ ĄCYM.   

 

Załącznik nr 1   

( dokładna nazwa z adresem lub pieczęć Wykonawcy )  

………………………………… 

                                       Miejscowość, data………….. 
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Oświadczenie dotycz ące braku powi ązań osobowych lub kapitałowych 

z Beneficjentem projektu ( Zamawiaj ącym) 

Niniejszym oświadczam, iż jako Wykonawca nie jestem powi ązany/a  osobowo lub 
kapitałowo z Beneficjentem projektu (Zamawiającym), czyli z NT Industry Sp. z o.o. z 
siedzibą w Orzeszu.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu 
Beneficjenta (Zamawiającego) 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 

Ponadto potwierdzam, iż Wykonawca nie pozostaje z Beneficjentem (Zamawiającym)  
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 
co do bezstronności Beneficjenta (Zamawiającego) przy udzielaniu zamówienia. 

 

……….………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania wykonawcy)  


