
  

  
  

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RXSP/06/2017-2  

(445 nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności) 

  

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta.  

  

Romex Sp. z o.o., ul. Mieszka I 13,   

75-124 Koszalin  

Tel. 94 347 37 90; Fax. 94 347 37 92  

e-mail: romex@romex.pl;  

adres strony internetowej: www.romex.pl  

  

Osoby odpowiedzialne za bezpośrednie kontakty z wykonawcami:   

Pan Aleksander Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: alex@romex.pl   

Pan Andrzej Wasilewski, telefon: +48 94 347 37 90, e-mail: andrzej@romex.pl  

  

2. Opis przedmiotu zamówienia:   

Przedmiotem dostawy jest dostawa urządzenia do cięcia wodą zgodnego ze wskazaną poniżej 
specyfikacją:  
  
- urządzenie dostosowane do cięcia różnych metali, tworzyw sztucznych, gumy i materiałów 

ceramicznych   

- maszyna ze stołem roboczym minimum 2000x6000 mm;  

- nośność stołu roboczego - min. 1200 kg/m2;  

- konstrukcja stołu postawiona niezależnie, tj. oddzielona od zespołu napędowego (prowadzenia) 
ramienia roboczego z głowicą 

- konstrukcja zbiornika z możliwością podłączenia urządzeń odszlamiających w przyszłości 

- konstrukcja maszyny bramowa lub jednoramienna 

- głowica z możliwością do ukosowania krawędzi pod kątem 45st;  



- licznik czasu pracy głowicy tnącej 

- pompa o maksymalnej mocy do 40 kW;  

- pneumatyczny (ciśnieniowy) podajnik ścierniwa na min. 250 kg; 

- Dozownik ścierniwa  z automatyczną, płynną regulacją ilości podawanego ścierniwa, sterowany z 

panelu sterowania lub programu; 

- powtarzalność osi (X,Y) min.  +/-0,05 mm;  

- dokładność pozycjonowania osi (X,Y) min. +/- 0,06 mm; 

- zakres osi oś Z – 500 mm ; 

- urządzenie przygotowane do cięcia materiałów (elementów przestrzennych) o wysokości 450 - 500 
mm; 

- przygotowanie maszyny w instalację/okablowanie do zamontowania w przyszłości głowicy 
pracującej w systemie korekcji efektu stożka; 

- czujnik wysokości dyszy nad materiałem; czujnik wysokości m.in z automatycznym trybem pomiaru 
wysokości przy przebiciu, trybem pomiaru w odstępach czasowych, trybem pomiaru w odstępach 
odległościowych; 

- wskaźnik laserowy pozycjonowania elementu wycinanego; 

- komputer przemysłowy z monitorem w obudowie zabezpieczonej przed wodą i pyłem;  

- możliwość przygotowania programu cięcia z poziomu operatora przy maszynie; 

- Sterowanie umożliwiające ustawienie i zapamiętanie  min. trzech punktów startowych; 

- zapewnienie ciągłości procesu cięcia po wystąpieniu zaniku zasilania; 

- protokoły transmisji USB i Ethernet, 

- zdalne sterowanie maszyną (pilot) na kablu 

- oprogramowanie w wersji biurowej CAD/CAM na min. 1 stanowisko robocze z: 

▪  funkcją automatycznego nestingu dla elementów o różnych kształtach  

▪  wbudowaną biblioteką materiałową z parametrami cięcia; 

▪  Możliwością zaprogramowania różnych prędkości (jakości) cięcia dla jednego konturu 

▪  Funkcją tworzenia wycen i wyliczania kosztów cięcia 

- Stacja uzdatniania wody 

- Certyfikat CE (lub równoważny); 

- dokumentacja, instrukcje i obsługa serwisowa w języku polskim;  

  
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:  
- dostawa, montaż, uruchomienie maszyny u klienta i szkolenie personelu z obsługi   
  
 Minimalny okres gwarancji wynosi : 12 miesięcy  
Maksymalny czas na reakcję serwisu : 24h od momentu zgłoszenia  



 Nazwa kodu CPV:  

- 42000000-6 - Maszyny przemysłowe;  

- 42600000-2 - Obrabiarki    

  
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania   

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali 
należycie dostawę min. 2 sztuk maszyn podobnych.  

Za maszyny podobne zamawiający uzna: 

- urządzenie do cięcia wodą posiadające stół roboczy o zakresie pracy min. 2000 mm x min. 6000mm. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca winien złożyć wykaz zrealizowanych dostaw 
zgodnie z zał. nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie 
dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru lub inne o równoważnym 
znaczeniu.  

Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo 
konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

 

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.   

Kryterium oceny ofert jest:  
- Cena*  - waga kryterium  70 %;  
 *Cena oferty – winna uwzględniać dostawę, montaż, uruchomienie maszyny u klienta i szkolenie 
personelu z obsługi.  
 
- Okres gwarancji** - waga kryterium 20%;  
**Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, 
jako nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego. 
 
- Skrócenie czasu dostawy (w tygodniach)*** - waga kryterium 10 pkt;  
Maksymalny czas dostawy wynosi 21 (tygodni od zawarcia umowy) zaproponowanie czasu dostawy 
dłuższego skutkowało będzie odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści zapytania 
ofertowego. 
 
Komisja powołana przez Zamawiającego oceni oferty przyznając im punkty za każde kryterium - z 
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku - w następujący sposób:  
 
 



KRYTERIUM NR 1 – Cena:   
 
najniższa oferowana cena    
-------------------------------        x  100  pkt  x 70%  
cena danego wykonawcy  
 
KRYTERIUM NR 2 –Okres gwarancji  
 
okres danego wykonawcy(w miesiącach) 
----------------------------------------  x  100 pkt  x  20% 
najdłuższy zaoferowany okres (w miesiącach) 
  
KRYTERIUM NR 3 – Czas dostawy 
Punkty w kryterium „skrócenie czasu dostawy” będą liczone w sposób następujący: Zamawiający 
przyzna Wykonawcy 2 pkt za każde skrócenie o pełen 1 tydzień  od terminu realizacji zamówienia w 
stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego przez Zamawiającego wynoszącego 21 
tygodni. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący 
16 tygodniowy lub krótszy termin realizacji całości przedmiotu zamówienia). Oferta wykonawcy 
deklarującego 21 tygodnie od dnia zawarcia umowy otrzyma 0 pkt. Oferta Wykonawcy deklarującego 
realizację całości przedmiotu zamówienie w terminie powyżej 21 tygodni od dnia podpisania umowy 
zostanie odrzucona. 
 
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie (suma kryteriów 1-3) 100 pkt.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów. 
  

6 . Termin składania ofert.   

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ul. Mieszka I 13, 75-124 Koszalin do dnia 
06.02.2018r. do godziny 15:00.  

Oferta winna być opatrzona tytułem zamówienia tj. "Dostawa urządzenia do cięcia wodą - nr 
ogłoszenia  445"  

lub skan oferty należy przesłać na adres mailowy zamawiającego (romex@romex.pl) do dnia 
06.02.2018r. do godziny 15:00. 

7. Termin realizacji umowy.   

Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 
nieprzekraczającym 21 tygodni od daty podpisania umowy z wykonawcą.  

Przez realizację dostawy w terminie Zamawiający rozumie podpisanie przez strony bezusterkowego 
odbioru i montażu sprzętu będącego przedmiotem dostawy. 

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).   

Podmioty powiązane z Zamawiającym zostaną wykluczone z postępowania, w szczególności 
rozumiane poprzez:   
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;   



2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;   
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;   
4. pozostawanie 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.  

  
Na potwierdzenie ww. okoliczności wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu -  zał. nr 2 do zapytania ofertowego.   
 

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.   

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:   

2.1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;   

2.2. zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;   

2.3. zmiany terminu płatności;   

2.4. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 
ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu dostawy);   

3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach i 
okolicznościach:  

1) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku:  

a) opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,  

b) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, 
zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,  

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem 
nieważności.  

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy).   

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.   

  

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą  (jeśli dotyczy).    



- formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania ofertowego 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu -  zał. nr 2 do zapytania 
ofertowego,  

- wykaz wykonanych dostaw na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu wraz z 
dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, 
protokołów odbioru lub inne o równoważnym znaczeniu - zał. nr 3 do zapytania ofertowego,  

- specyfikacje techniczną na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

12. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).   

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających w ramach zamówienia.  

  

13. Ofertę odrzuca się, jeżeli:  

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,  

b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia.  

  

14. Informacja o unieważnieniu postępowania.   

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,  

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,  

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie 
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,   

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.  
  

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach liczonych od upływu terminu składania ofert.   

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres  Zamawiającego nie później niż do dnia 
06.02.2018r.  do godz. 15.00;   

lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: romex@romex.pl do dnia 06.02.2018r. do 
godz. 15.00.  


