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Domax Sp. z o.o. 
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NIP: 9581516855 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2016 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna technologia automatycznego wytwarzania 

wkrętów ciesielskich w oparciu o autorskie rozwiązania techniczne” w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.2. ,,Kredyt na 

innowacje technologiczne”, Domax Sp. z o.o.  ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego na 

zakup następujących elementów projektu: 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

Piec do hartowania – 4 szt.  

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup  Pieca do hartowania – 4 szt., służącego do nagrzewania 

stalowych wkrętów metodą skrośną (mieszaną), przed procesem hartowania pracujących w cyklu 

automatycznym. Przedmiotowe urządzenia nagrzewające (piece do hartowania – 4 szt.) będą 

osadzone na podstawie przygotowanej przez zamawiającego. Przesuwanie elementów wzdłuż pieca  

będzie realizowane przez podajnik przygotowany przez zamawiającego. Kompletne piece do 

hartowania – 4 szt.  wraz z podstawą i podajnikiem do hartowania stanowić będą element linii do 

wytwarzania wkrętów ciesielskich. Przedmiotem zamówienia są piece do hartowania wraz ze 

wszystkimi elementami  pomocniczymi: otuliną termiczną, szafą sterującą, własnym układem 

chłodzenia. Elementem przedmiotu zamówienia jest rozruch piecy do hartowania – 4 szt. i nadzór 

nad uruchomieniem aż do czasu uzyskania zakładanych parametrów temperatury i wydajności.  

 
Opis głównych parametrów  urządzeń: 

 Elementy nagrzewane w piecach do hartowania: stalowe trzpienie w formie wkrętów 
posiadające łeb stożkowy lub talerzowy o średnicy drutu od 4 do 7 mm i długościach od 160 
do 400 mm 

 Waga pojedynczego elementu nagrzewanego : max 0,1 kg.  

 Szczegółowy kształt wkrętów przedstawiony jest na rysunku - załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania ofertowego   

 Wydajność każdego pieca do hartowania powinna być nie mniejsza niż 60 sztuk/ min.  

 Zakres temperatur w piecu hartowanym powinien być regulowany cyfrowo w zakresie 800 - 
1100 stopni Celsjusza z dokładnością do 5 stopni. 

 Piece do hartowania powinny zapewniać równomierny rozkład temperatury w całej długości 
trzpienia z uwzględnieniem łba i części gwintowanej. 
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 Piece do hartowania powinny posiadać własny niezależny układ chłodzenia. 

 Piece do hartowania powinny charakteryzować się niskim zużyciem energii.  

 Sterowanie piecem do hartowania powinno opierać się o powszechnie dostępne w Europie 
elementy sterujące, zapewniające łatwą i szybką naprawę 

 Długość komory w piecu do hartowania powinna zapewniać właściwe nagrzanie wkrętu przy 
zadanej wydajności 

 Komora pieca do hartowania powinno mieć budowę modułową , pozwalającą na pracę 
nawet przy wyłączeniu jednego z modułów. 

 

Parametry/funkcjonalności planowanych do zakupu Piecy do hartowania – 4 szt. muszą być 
równoważne lub lepsze od parametrów wskazanych powyżej.  
 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

 

Kod: 42341000-8  
Pełna nazwa: Piece przemysłowe 
 

2. Planowany termin realizacji zamówienia:  

 

Najpóźniej do 30.06.2017r. dla : 

Piec do hartowania – 2 szt.  

 

Najpóźniej do 30.09.2017r. dla: 

Piec do hartowania – 2 szt.  

 

Firma Domax Sp. z o.o. zamierza podpisać umowę z wybranym wykonawcą najpóźniej  do 

31.01.2017r.  

 

3. Warunki udziału w postepowaniu: 

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

 

 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia 

 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

 Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym. 

 Dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia, 

tj. minimum 5 referencji z prac wykonanych z zastosowaniem technik indukcyjnych ( w tym 

minimum 1 referencji z roku 2012). Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia 

oferenta o kontakt do firmy której referencje zostały przedłożone, w celu ich weryfikacji. 
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Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 

dokumentów: 

 

1) Złożenie oferty zawierającej: 

 Nazwę i adres Wykonawcy 

 Datę wystawienia oferty 

 Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów 

 Termin ważności oferty 

 Cenę netto i brutto  

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: 

 

 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 

 Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłową realizację zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

 Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

3) Przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia tj. minimum 5 

referencji z prac wykonanych z zastosowaniem technik indukcyjnych ( w tym minimum 1 

referencji z roku 2012) 

4) Złożenie wraz z ofertą specyfikacji przedmiotu zamówienia przygotowaną przez Oferenta.  
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4. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz 

z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego 

oraz referencjami – 5 szt. oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia przygotowaną przez Oferenta. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wszystkie elementy urządzenia powinny 

zostać wykonane i złożone przez jednego oferenta.  Oferty nie zawierające pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Zamówienie zostanie udzielone wybranemu wykonawcy 

w ramach jednej umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w 

dwóch etapach. 

 

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

 

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym 

czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec 

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

 

 

Sposoby składania ofert:  

1) osobiście w siedzibie firmy: Łężyce, Aleja  Parku Krajobrazowego 109; 84-207 Koleczkowo 

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Łężyce Aleja  Parku Krajobrazowego 109; 

84-207 Koleczkowo 

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy:  m.loboda@domax.com  

 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.01.2017r.  

 

1. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty 

2. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:  

Mirosław Łoboda  m.loboda@domax.com 

 Tel. 501 523 798  tel. 58  66 58 222 

 

6. Kryteria oceny ofert: 

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto PLN/EUR* 80% 80 

b) okres gwarancji (w 10% 10 

mailto:m.dobrowolski@domax.com
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miesiącach) 

c) Termin realizacji 

zamówienia (dniach) 
10% 10 

*w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki zostanie przyjęty średni kurs EUR 

NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto PLN/EUR  będą przyznawane wg następującej formuły:          

 

    C min 

A n = ----------------- x 100 x 80% 

                C r 

 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

b) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji (w miesiącach) będą przyznawane wg 

następujących przedziałów:  

 gwarancja:  do 12 miesięcy włącznie – 0 pkt. 

 gwarancja: od 12 miesięcy do 18 miesięcy (włącznie) – 3 pkt. 

 gwarancja: od 18 miesięcy do 24 miesięcy (włącznie) – 5 pkt. 

 gwarancja: powyżej 24 miesięcy  – 10 pkt. 

 

c) Punkty w ramach kryterium Termin realizacji zamówienia (w dniach) będą przyznawane wg 

następujących przedziałów (termin realizacji liczony będzie jako suma dni realizacji zamówienia 

według przedstawionego poniżej wzoru): 

 Termin realizacji (w dniach): do 320 dni włącznie – 10 pkt. 

 Termin realizacji (w dniach): powyżej 320 dni do 350 dni włącznie – 5 pkt. 

 Termin realizacji (w dniach): powyżej 350 dni do 375 dni włącznie – 3 pkt. 

 Termin realizacji (w dniach): powyżej 375 dni – 0 pkt. 

Metodologia obliczenia punktów w ramach ww. kryterium (firma Domax Sp. z o.o. planuje podpisać 

jedną umowę z wybranym wykonawcą): 

Termin realizacji ( w dniach) = Ilość dni dla dostawy I + Ilość dni dla dostawy II 

a) Ilość dni dla dostawy I = ilość dni od dni podpisania umowy z wybranym wykonawcą do dnia 

dostawy cz. I (maksymalnie do 30.06.2017r.) 
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b) Ilość dni dla dostawy II = ilość dni od dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 

dnia dostawy cz. II (maksymalnie do 30.09.2017r.) 

Jako dzień podpisania umowy z wybranym wykonawcą dla powyższych obliczeń uwzględniony 

będzie dzień 31.01.2017r., tj. maksymalny termin w jakim z wybranym wykonawcą zostanie 

podpisana umowa. 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Domax Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązanie między Domax Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Domax Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu Domax Sp. z o.o. czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) 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; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego).  

 

8. Warunki dokonania zmiany umowy:  

 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 

płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu 

rzeczowego. 

 Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu 

brutto za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca 

wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie 

 

Zastrzeżenia 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Domax Sp. z o.o. do żadnego określonego 

działania: 
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 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Domax Sp. z o.o. do 

akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Domax Sp. z o.o. do składania 

wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

 Domax Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 Domax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania 

ofertowego 

 

 

........................... 

podpis i pieczęć firmy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Formularz ofertowy 

 

Oferta dla Domax Sp. z o.o.  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2016 z dnia 14.12.2016r. dotyczące zakupu Pieca do 

hartowania – 4 szt.  związanego z projektem pn. „Innowacyjna technologia automatycznego 

wytwarzania wkrętów ciesielskich w oparciu o autorskie rozwiązania techniczne” składam niniejszą 

ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 

 

Nazwa: ………………………………………………….……...* 

Adres: ………………………………………………….………..* 

NIP: …..…………………………………………….……….……* 

 

II. Warunki oferty – zakup Piecy do hartowania – 4 szt.: 

L.P Elementy oceny oferty Parametry oferty* Jednostka 

1. Okres gwarancji   miesięcy 

2. Termin realizacji cz. 1 (nie później niż do 

30.06.2017 r.) 
 dni kalendarzowe 

3. Termin realizacji cz. 2 (nie później niż do 

30.09.2017 r.) 

 dni kalendarzowe 

Termin realizacji dla części I i II liczony będzie od ostatniego dnia w jakim Zamawiający zamierza 

podpisać umowę z wybranym wykonawcą tj. od 31.01.2017r.  

 

Ważności oferty: ........ dni* (minimum 60 dni od daty wystawienia oferty) 

 

Termin realizacji zamówienia:  

Najpóźniej do 30.06.2017r. dla : 

Piec do hartowania – 2 szt.  

Najpóźniej do 30.09.2017r. dla: 

Piec do hartowania – 2 szt.  

 

Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego: 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że: 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Sumaryczna cena 

netto w *PLN/EUR 

** 

Sumaryczna cena 

brutto w *PLN/EUR 

** 

1. Piec do hartowania – 4 szt.   
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1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 

3. Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłową realizację zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

6. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1) Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia tj. minimum 5 referencji z prac 

wykonanych z zastosowaniem technik indukcyjnych ( w tym minimum 1 referencji z roku 

2012) 

2) Specyfikacja przedmiotu zamówienia przygotowana przez Oferenta.  
 

 

 

 

 

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.* 

       _________________________________ 

                                                                                    (podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 

*dane obligatoryjne 

**niepotrzebne skreślić 


