Włocławek, 26.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
WASPAK Sp. z o.o.
ul. Wapienna 7
87-800 Włocławek
Osoba do kontaktu: Łukasz Wasielewski
tel.: 519116725
e-mail: waspak@wp.pl
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania jest:
- zakup i dostawa 3 sztuk form wtryskowych do stanowiska wtryskowego
dostosowanego do technologii wtrysku tworzywa gazem „MuCell” według poniższego
zestawienia o następujących parametrach techniczno-eksploatacyjnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia (cechy/parametry planowanych do zakupu 3 szt. form
wtryskowych):
1) Forma wtryskowa do doświadczalnego wytworzenia i badania skrzynki ogrodniczej
dostosowana do technologii MuCell
- Wtrysk za pomocą 5 dysz gorąco kanałowych,
- Uwalnianie skrzynki za pomocą szczęk hydraulicznych,
- Elementy formujące wykonane ze stali o podwyższonej twardości,
- Centrowanie formy na listwach (klinach),
- Wykończenie powierzchni – poler/osełka,
- Forma dostosowana do technologii MuCell.
- Maks. całkowity czas cyklu wytwarzania detalu w procesie badawczym przy temp.
wody chłodzącej 15 Stopni C do 30 sekund;
2) Forma wtryskowa do doświadczanego wytworzenia i badania doniczki ogrodniczej o
poj. 30l dostosowana do technologii MuCell
- Wtrysk za pomocą dyszy gorąco kanałowej,
- Elementy formujące wykonane ze stali o podwyższonej twardości,
- Centrowanie formy na listwach (klinach),
- Formowanie otworów technologicznych za pomocą rdzeni,
- Wykończenie powierzchni – poler/osełka.
- Forma dostosowana do technologii MuCell.
- Maks. całkowity czas cyklu wytwarzania detalu w procesie badawczym przy temp.
wody chłodzącej 15 Stopni C do 22 sekund;
3) Forma wtryskowa do doświadczanego wytworzenia i badania doniczki ogrodniczej o
poj. 5l dostosowana do technologii MuCell
- Wtrysk za pomocą dyszy gorąco kanałowej,
- Elementy formujące wykonane ze stali o podwyższonej twardości,
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- Centrowanie formy na listwach (klinach),
- Formowanie otworów technologicznych za pomocą rdzeni,
- Wykończenie powierzchni – poler/osełka,
- Forma dostosowana do technologii MuCell.
- Maks. całkowity czas cyklu wytwarzania detalu w procesie badawczym przy temp.
wody chłodzącej 15 Stopni C do 10 sekund
Zakup niezbędny w celu rozpoczęcia prac B+R w zakresie przebadania, przetestowania
techniczno-konstrukcyjnego opakowań cienkościennych w odniesieniu do skrzynek
ogrodniczych o udźwigu 15 kg oraz doniczek ogrodniczych o poj. 30l oraz doniczek
ogrodniczych o poj. 5l, przy użyciu podczas procesu ich doświadczalnego wytwarzania
wtrysku tworzywa przy użyciu gazu tj. technologii MuCell.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie procesów badawczorozwojowych w WASPAK Sp. z o.o. poprzez zakup infrastruktury B+R oraz aparatury
naukowo-badawczej, niezbędnych do realizacji prac B+R w obszarze innowacyjnych
technologii wtrysku tworzywa gazem”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.2.1
Kod CPV: 43415000-5 Formy odlewnicze
Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Włocławek, ul. Krzywa Góra 28/oddział
Firmy (szczegółowych informacji udzieli Zamawiający).
III. OCENA OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena brutto wykonania zamówienia: maksymalnie 100 pkt.
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym
wzorem:
najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,
kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x (Cn/C1)]
gdzie:
C1 - wartość najniższej oferty,
Cn - wartości kolejnych ofert.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C
gdzie:
O – Ocena
C – Cena
IV. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ofercie należy wskazać cenę netto i brutto za każdy element przedmiotu
zamówienia określony w pkt. II.2 oraz cenę łączną oferty netto i brutto.
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN lub EUR, gdzie kurs przeliczenia
ofert wyrażonych w EUR zostanie określony na dzień 26.02.2018 r. tj. ostatni dzień
składania ofert (przyjmuje się średni kurs NBP – tabela A).
Oferta winna zostać przedłożona wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert całościowych obejmujących i
spełniających wszystkie pozycje sprzętowe i parametrowe ujęte w specyfikacji z pkt.
II Zapytania, w przeciwnym przypadku oferty zostaną uznane za niekompletne i nie
będą podlegać rozpatrzeniu.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne elementy zakresu
Zapytania ofertowego).
4. Termin składania ofert: do 26.02.2018 r.
5. Termin związania ofertą: do 19.03.2018 r.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r.
7. Oferty należy złożyć w firmie:
WASPAK Sp. z o.o.
ul. Wapienna 7
87-800 Włocławek
osobiście (wpływ do 26.02.2018 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 26.02.2018 r.) lub
e-mailem na adres: waspak@wp.pl (wpływ do 26.02.2018 r.).
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Wasielewski pod numerem telefonu +48
519116725 oraz adresem e-mail: waspak@wp.pl
8. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki
dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym tj.
- Oferta winna zostać sporządzona i złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i zawierać wypełnione wszystkie
elementy Formularza Ofertowego oraz zawierać podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania oferenta;
- do Oferty należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta, przy czym:
Przez powiązania kapitałowe lub 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
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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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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;
- Oferty nadesłane i nie sporządzone na Formularzu Ofertowym, nie wypełnione w
całości, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i nie
zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentowania oferenta będą odrzucane z przyczyn formalnych,
oraz
- uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
8. Po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z wybranym Oferentem zostanie zawarta
umowa.
9. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.
zm.).
10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie
ofert bez podania przyczyny.
13. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
14. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść na dostawę i montaż sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.
15. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania w
następujących okolicznościach:
- konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania
zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu przez Instytucje
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020,
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią
spowodowanych.
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej
przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
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