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Rzeszów 20.03.2018 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 

 
1. WPROWADZENIE 

 

Przedsiębiorstwo Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski przygotowując się do 
przedsięwzięcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: 
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer wniosku: 
RPPK.01.04.01-18-0284/17 związanego z zakupem urządzenia do automatycznego rozkroju szkła 
laminowanego, zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotowego urządzenia.  
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień publicznych udzielanych zgodnie z 

zasadą konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 

ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość 

przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),  

2. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

 

2.1. Dane teleadresowe Zamawiającego: 

 

Nazwa zamawiającego:  

Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski 

Ul. Przy Torze 1 

35-205 Rzeszów 

Tel: (17) 8602280 

NIP: 8130011288 

 

Osoba do kontaktów:  

Piotr Tokarski  

email: resoviaglass@resoviaglass.pl 

tel. 501-642-603 

Ogólny adres www zamawiającego: www.resoviaglass.pl 

 

 

2.2. Rodzaj instytucji zamawiającej: przedsiębiorstwo – własność prywatna  

2.3. Profil działalności, której dotyczy zamówienie:  Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

3.1. Nazwa zamówienia: Dostawa jednej sztuki urządzenia do rozkroju szkła laminowanego 

3.2. Rodzaj zamówienia: Dostawa 

3.3. Kod i nazwa kodu CPV:  42641400-5 Obrabiarki do obróbki szkła 

3.4. Miejsce realizacji dostawy:  
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Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski 

Ul. Przy Torze 1 

35-205 Rzeszów 

4. WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZAJACE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 

4.1 Kryteria formalne techniczne:  

Dostawa urządzenia do rozkroju szkła laminowanego o parametrach technicznych i funkcjonalnych 

nie gorszych niż: 

 całkowita moc zainstalowana nie mniej niż - 15 kW,  

 maks. rozmiar tafli nie mniej niż - 3210mm x 2600mm;  

 maks. rozmiar urządzenia nie większy niż – 4000mm x 4800mm 

 Maksymalna grubość ciętej tafli nie mniej niż - 15 mm;  

 Dokładność pozycjonowania - +/- 0.5 mm; 

 prostoliniowość nie więcej niż 0,5mm,  

 czas cyklu dla L=3200 mm (cięcie – przełamanie – oddzielenie) nie więcej niż 45 sec. na 

arkuszu 4.4.2x3210 

 maksymalna grubość obsługiwanej foli laminującej nie mniej niż 4,5 mm,  

 minimalna wielkość ciętego szkła nie większa niż 250mm x 250mm 

 przesunięcie krawędzi cięcia „góra – dół” nie więcej niż 0,5mm 

 różnica długości między dwoma przekątnymi (prostokąt o polu <2m2) nie więcej niż 2mm.  

 lampa – promieniowanie podczerwone przeznaczona do nagrzewania folii bez nagrzewania 

szkła moc nie mniejsza niż 2 kW;  

 zespół do cięcia folii 

 PVB zamontowany na wózku dolnym;  

 maszyna wyposażona w kontrolę numeryczną zintegrowaną z komputerem klasy PC 

pracującym w środowisku Windows;  

 graficzny edytor tabel rozkroju,  

 oprogramowanie optymalizujące OTD,  

 wyświetlacz diagramu postępu cięcia 

 stanowisko operatora z prawej strony z perspektywy platformy wyładowczej 

 wybór grubości ciętego szkła z poziomu panelu sterującego (elektroniczne ustawienie  

grubości ciętego szkła) 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonej przez dostawcę 

Oferty sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

W przypadku wątpliwości zamawiającego dotyczących rzetelności deklarowanych parametrów 

technicznych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji wskazanych w ofercie 

parametrów technicznych np. poprzez zapewnienie przez potencjalnego dostawcę dostępu do 

analogicznego urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie testów urządzenia w zakresie 

spełnienia deklarowanych w ofercie parametrów technicznych. Dostęp do testowego urządzenia 

powinien zostać zapewniony zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez 
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zamawiającego wątpliwości dotyczących deklarowanych w ofercie parametrów technicznych. Nie 

zapewnienie dostępu do testowego urządzenia we wskazanym powyżej terminie jak również nie 

osiągnięcie podczas testów deklarowanych parametrów spowoduje odrzucenie oferty z powodu 

niespełnienia kryteriów formalno technicznych.  

 

 

4.2 Kryteria formalne obligatoryjne dotyczące warunków współpracy i cech nietechnicznych: 

a) Gwarancja min. 12 miesięcy na urządzenie. 

b) Koszt transportu, szkolenia, montażu, uruchomienia urządzenia wraz z 

uruchomieniem cięć  testowych w cenie dostarczonego urządzenia. 

c) Urządzenie w całości fabrycznie nowe.  

d) Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.  

e) Termin realizacji  umowy (zamówienia) nie później niż do dnia 25.06.2018 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonej przez dostawcę 

Oferty sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

4.3  Kryterium dotyczące powiązań kapitałowych lub osobowych:  

Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty o których mowa w art. 6c ust. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2007 r„ Nr 42,poz. 275 z późn.zm.) tj. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a 

Wykonawcą polegające 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonego przez 
Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej oferty. Z treści załączonego do 
oferty Dostawcy oświadczenia mającego na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak 
wyżej, wynikać ma jednoznacznie , iż Dostawca ten warunek spełnia. W przypadku złożenia oferty 
przez Dostawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z 
udziału w postępowaniu. 
 

5. KRYTERIA WYBORU 
 
5.1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające WARUNKI FORMALNE DOPUSZCZAJACE UDZIAŁ W 
POSTĘPOWANIU określone w pkt. 4. 
 
5.2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. 
 
KRYTERIUM I: Cena   – 70% 
KRYTERIUM II: Czas realizacji dostawy  w dniach - 20% 
KRYTERIUM III: Okres gwarancyjny  w miesiącach – 10% 
 
Sposób oceny ofert: 
 
kryterium I: Cena 70% - z zastosowaniem poniższych zasad: 
 
               najniższa oferowana cena netto 
Cena = --------------------------------------------------- x 70 pkt. - z zastosowaniem poniższych zasad: 
              cena netto  oferty badanej 
 
 
Kryterium II: Czas realizacji dostawy w dniach  - 20% z zastosowaniem poniższych zasad: 
 
                                               Najszybszy czas realizacji zlecenia  
Czas realizacji zlecenia = ----------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt. 
                                             czas realizacji zlecenia  oferty badanej 
 
Kryterium III: Okres gwarancyjny  w miesiącach - 10% z zastosowaniem poniższych zasad: 
 
                                                          Proponowany okres gwarancji  oferty badanej 
Okres gwarancyjny  = ----------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt. 
                                                                     Najdłuższy okres gwarancji 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Dostawcę wyżej wskazanego warunku udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonej przez dostawcę 

Oferty sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

 

W związku z przyjętymi kryteriami wyboru zamawiający w ramach planowanej  umowy na dostawę 

urządzenia przewiduje stosowanie kary umownej za niedotrzymanie warunków oferty w ramach 

kryterium II „Czas realizacji dostawy w dniach”. Kara umowna planowana do zastosowania w 

ramach umowy na dostawę urządzenia wynosić będzie  1 500,00 zł. (tysiąc pięćset złotych) za każdy 

dzień zwłoki. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wskazanych powyżej warunków 

współpracy.  

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

6.1. Wymagania podstawowe: 
 

a) Oferta powinna być sporządzona na druku FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1). 
b) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postepowania. 
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c) Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami 
- załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje i dane. 

d) Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia jej wystawienia. 
e) nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
f) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 

podzielone na części - w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu 
zamówienia. 

 
6.2. Cena: 
 

a) Cena urządzeń powinna być podana w wartości  netto wraz z określeniem waluty oferty. 
b) W przypadku ofert w walucie innej niż polski złoty (PLN), do potrzeb porównania ofert  

uwzględniony zostanie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia roboczego 
poprzedzającego dzień otwarcia ofert.  

c) Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego. 
 
 

 
6.3. Forma oferty: 
 

a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na druku FORMULARZ 
OFERTOWY (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania). 

b) ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w sposób czytelny i przejrzysty. 
 
6.4. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty: 
 

a) każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w formie zapytania mailowego lub 
pisemnego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. 

b) osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest: Piotr Tokarski  
c) dane do kontaktu: 

 

 email: resoviaglass@resoviaglass.pl 

 tel. 501-642-603 
 
6.5. Dostawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę 
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. 
oferty wariantowej) - spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 
 
6.6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub 
przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Dostawcy np. przez opatrzenie 
oferty pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 
 

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz 
odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Dostawcy, w obrocie 
gospodarczym; 
b) pełnomocnika lub pełnomocników Dostawcy , którym pełnomocnictwa udzieliła(y) 
osoba(y), o której(ych) mowa w pkt. 6.6 a) 
c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
6.7. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 
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zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w 
szczególności zawierać wszystkie informacje i dane o których mowa w pkt. 6. 
 

7. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERTY  
 
7.1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 28.03.2018 r. do godz. 16 
7.2  Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej: w zamkniętej kopercie z 

adnotacją: „Oferta na urządzenie do rozkroju szkła laminowanego” 

7.3. Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem wskazanym poniżej, lub przesłać jako przesyłkę 

pocztową lub kurierską na adres: 

Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski 
Ul. Przy Torze 1 
35-205 Rzeszów 

 

7.4. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

7.5 Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. o godzinie 17  w miejscu składania ofert pod 
adresem:  
 

Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski 
Ul. Przy Torze 1 
35-205 Rzeszów 

 
7.6 Planowany termin podpisania umowy  do dnia  06.04.2018 r. 
 

8. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

8.1. Niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało udostępnione na stronach 

internetowych www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl i www.resoviaglass.pl 

 

8.2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana do wszystkich podmiotów 

biorących udział w postepowaniu oraz  umieszczona na stronie internetowej: www.resoviaglass.pl 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE 
 
9.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku 
niniejszego zapytania. 
 
9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu 
okoliczności których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć udzielenie zamówienia nie leży w 
interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe. 
 
9.3. Niniejsze zapytanie ofertowe, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie 
zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego. 
 

http://www.resoviaglass.pl/
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9.4 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny, w przypadku 

ofert odrzuconych Zleceniodawca nie ma obowiązku informowania o przyczynach odrzucenia. W 

przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty Oferent zostanie niezwłocznie o tym fakcie 

poinformowany, a w przypadku niewywiązania się z niej, rozpatrzona zostanie kolejna najbardziej 

korzystna. 

10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
10.1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
10.2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
 


