
 
 

                                      

                                                                                 

Nysa, 29.05.2017 r. 

Zamawiający (beneficjent) 

P.P.H. SIMPLA S.C. 

ul. Otmuchowska 60 

48-300 Nysa 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  

nr: Nowe Produkty 2.1.3-1 

(do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych) 

 

Tytuł projektu:  „Innowacyjna linia do kompletacji zaczepów do błotników rowerowych z 

wagowym systemem kontroli jakości elementów z tworzyw sztucznych”  

Numer projektu:  RPOP.02.01.03-16-0033/16 

Numer i nazwa kodu CPV: 42921300-1, Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego. 

  

Informacje o ogłoszeniu 

 

I. Przedmiot zamówienia 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Firma SIMPLA zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz 

dostawę: 

Linii do automatycznej kompletacji zaczepów do błotników rowerowych (min. 6, max. 12 elementów) z 

wagowym systemem kontroli jakości wg następującej specyfikacji:  

 

- maszyna pionowa ze standardowym tubusem – min 300 mm, 

- mocowanie i silnik odwijający rolkę z folią pozwalający na zastosowanie większej średnicy rolki do 300mm 

(wysokowydajna wersja), 

- lej napełniający chroniony przed uderzeniami,  

- kołowy podajnik wibracyjny/ślimak dozujący (wymiar do określenia po próbach) ze zbiornikiem 

uzupełniającym ~15l,  

- czujnik poziomu zapełniania podajnika zawierający kontrolę zbiornika uzupełniającego, 

- rama ze stali nierdzewnej dodatkowego zbiornika magazynującego i ślimaków dozujących, 

- przenośnik taśmowy pomiędzy podajnikiem wibracyjnym a fotokomórką kontrolowany przez krokowy silnik 

dla dokładnego zatrzymania, 

- bariera świetlna/kurtyna świetlna sprawdzająca obecność produktu/licznik produktów, 

- transporter indeksowy odbierający komplet elementów z wszystkich wibratorów kołowych, 

- stół sortujący/ miejsce do wrzutów manualnych, pod którym umieszczona będzie maszyna pionowa (wymiar 

do określenia po próbach), 

- sterowanie PLC szafą/skrzynką sterującą, 

- terminal stacjonarny (AIO min. i7 lub równoważny, 16GB, 1TB, 28”) do zarządzania linią + terminal mobilny 

(min. i7 lub równoważny, 8GB, 256GB, 12”, 4G) do kontroli zdalnej, 

- transporter wznoszący gotowe torebki na wagę kontrolną, 

- innowacyjna waga kontrolna gotowych torebek (wymiar do określenia po próbach), 

- instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego. 



- urządzenie powinno być wykonane zgodnie z normami UE 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe woreczki, które będą pakowane na linii: 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

II. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2017 r.  

 

III. Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę można złożyć w następujący sposób:  

Przesłać mailowo na adres info@simpla.pl lub  

Przesłać faxem na numer 77 435 18 29 z dopiskiem „Nowe Produkty” 

Złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie firmy w Nysie, ul. Otmuchowska 60;  48-300 Nysa; 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą 

kurierską za termin złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego. W 

przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej 

okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją 

wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do 

podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez 

Oferenta. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną za wystarczające uważa się podanie imienia i 

nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę).  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

IV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Andrzej Murawski tel. 606 750-302 

 

V. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 606750302 

 

VI. Termin wykonania zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.10.2018 r. 

 



Ocena ofert 

 

I. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryteriami: 

1. Cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 80%). 

2. Okres gwarancji  (waga kryterium: 20%). 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

Ad. 1. Liczba punktów w kryterium „cena za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia” będzie przyznawana 

według przedstawionego poniżej wzoru: 

Pi=Cmin/Cn x 80% x 100. 

Podane wartości oznaczają: 

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „cena”. 

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów. 

Cn - cena całkowita badanej oferty. 

 

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” będzie przyznawana według przedstawionego 

poniżej wzoru: 

Oi= On/Omax x 20% x 100. 

Podane wartości oznaczają: 

Oi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „okres gwarancji” 

Omax – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich okresów gwarancji wskazanych we wszystkich ofertach. 

On – Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie. 

Okres gwarancji wyraża się w miesiącach. 

 

II. Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 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 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, 

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

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

Załączniki 

 

I. Wzór oferty 

 

 

 

 

 

 



 
Tytuł projektu:  „Innowacyjna linia do kompletacji zaczepów do błotników rowerowych z wagowym systemem kontroli jakości 

elementów z tworzyw sztucznych” , Numer projektu:  RPOP.02.01.03-16-0033/16  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

WZÓR OFERTY 

 

 

                                              

 

……………………………………………..      ……………………………………….. 

Dane oferenta / pieczątka                                    Miejscowość, data   

                     

 

OFERTA 

Dotyczy:   Zapytania ofertowego nr: Nowe Produkty 2.1.3-1 z dnia 29.05.2017 r. na wykonanie i dostawę:  

Linii do automatycznej kompletacji zaczepów do błotników rowerowych (min. 6, max. 12 elementów) z 

wagowym systemem kontroli jakości wg następującej specyfikacji:  

 

- maszyna pionowa ze standardowym tubusem – min 300 mm, 

- mocowanie i silnik odwijający rolkę z folią pozwalający na zastosowanie większej średnicy rolki do 300mm 

(wysokowydajna wersja), 

- lej napełniający chroniony przed uderzeniami,  

- kołowy podajnik wibracyjny/ślimak dozujący (wymiar do określenia po próbach) ze zbiornikiem 

uzupełniającym ~15l, min. 6, max. 12 sztuk, 

- czujnik poziomu zapełniania podajnika zawierający kontrolę zbiornika uzupełniającego, 

- rama ze stali nierdzewnej dodatkowego zbiornika magazynującego i ślimaków dozujących, 

- przenośnik taśmowy pomiędzy podajnikiem wibracyjnym a fotokomórką kontrolowany przez krokowy silnik 

dla dokładnego zatrzymania, 

- bariera świetlna/kurtyna świetlna sprawdzająca obecność produktu/licznik produktów, 

- transporter indeksowy odbierający komplet elementów z wszystkich wibratorów kołowych, 

- stół sortujący/ miejsce do wrzutów manualnych, pod którym umieszczona będzie maszyna pionowa (wymiar 

do określenia po próbach), 

- sterowanie PLC szafą/skrzynką sterującą, 

- terminal stacjonarny (AIO min. i7 lub równoważny, 16GB, 1TB, 28”) do zarządzania linią + terminal mobilny 

(min. i7 lub równoważny, 8GB, 256GB, 12”, 4G) do kontroli zdalnej, 

- transporter wznoszący gotowe torebki na wagę kontrolną, 

- innowacyjna waga kontrolna gotowych torebek (wymiar do określenia po próbach), 

- instalacja i uruchomienie w siedzibie zamawiającego, 

- urządzenie powinno być wykonane zgodnie z normami UE, 

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

 

W odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe przedkładam ofertę. 

 

Cena netto: …………………………….. brutto: ………………………………    

 

Gwarancja: ………… (miesięcy)  Termin realizacji: ………… (miesięcy) 

 

                                       …………..……………………………..… 

                                                podpis oferenta 


