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Data publikacji, 29.rż.2a1 7, godzina 8:00

Zapytanie ofertowe NR aUI2lż017 dotyczące projektu realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20 14 -
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje ,

Działanię 1.5 ,, Rozwój produktów i usług w MŚP",

Poddziałanie ,foddziałania |.s.zRozwój produktów i usług w tvtŚP ZIT AW",

Schemat 1.5.A Wsparcie Innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Tyfuł projektu: ,, Wdrozenię innowacji procesowej drogą do aviększęnia zdolności produkcyjnych WRKB-
Granit Sp.z o.o."

Zamawiający:

Nazwa: WRKB- Granit Sp. z o.o.

Adres: 58-120 Jaroszów, Morawa 8a

NIP 8842647108

REGON 02a644372

Tę1.74 8550238

Adres poczfy ęlęktronicznej : blłhęi,e:" LĘb- s l4l11l i},_i

p rzedm io t zamółvienia :

Kod CPV zamówienia: 4ż641100-2

O pełnej nazwie: Obrabiarki do obróbki kamienia

Fabrycznie nowa stacjonarna lina do cięcia kamięnia naturalnęgo od 2 do 5 linami diamentolyymi z wałem nie

dłuzsrym niZ 60 cm. Przędmiotem zamówienia jest dostawa, transport i uruchomięnię nowej liny do cięcia

kamienia w fabryce firmy WRKB-Granit Sp. z o.o.

WRKB-GRĄNIT Sp. z o.o. Moraua 8a 58-120 .Taroszórv POLAND + 48 74 855 02 38 info1@lvrkb-granit,pl rł,rkb-granit.pl
NIP: 8842647108 REGON: 020643372
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Specyfikacj a Techniczna

Minimalnę parametry techniczne

Ilość lin: od 2/5

Umozliwia cięcie od 2 do 4 pbrt na rómych materiałach kamięnnych i otrzymywanie różrych grubości
pbrt;

Wysoki uniwersalizm cięcia różrego rodzaju brył kamiennych o różnej wielkości i ksźałcie;
Minimalne straty ciętego matęriału wptzęzwąskie rzazy;
Stosunkowo szybkie i sprawne cięcie z dokładnością cięcia +/- 1 mm;

Mał hałas i wibracje podczas cięcia;
Oszczędność uĄcia wody i energii elektrycznej podczas cięcia;
Łatwość łvymiany części ;

Miejsce realizacji zamówienia :

Miejsce realizacji projektu: fabryka WRKB-Granit Sp. z o.o. w Polsce, 58-120 Jaroszów, Morawa 8a;

Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacj i zamówięnia: 3 1 .03 .20 1 9 rok.

Opis kryteriów wyboru ofert i sposób ich oceny

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny w stosunku do standardów

jakościowych określonych w Specyfikacji Technicznej Zamawiającego. Waga kryterium l00 %. Ofęrta musi

spełniać wsrystkie parametry techniczne podane powyżej w Specyfikacji Technicznej.

Sposób obliczenia całkowitej cęny: cena netto + VAT: cęna brutto. Ponadto ceny muszą zawięrać wszelkie

koszfy konięcme do ręalizacji zamówienia, w tym koszfy dostawy/ transportu, instalacji i uruchomienia. W

przypadku ceny podanej w walucie obcej zostanie ona przeliczona przęzZamawiającego zgodnie z przepisami

o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia po średnim kursię

NBP z dnia poprzedzającego dzięttoceny oferty. tozstrzygnięcia zamówienia.

W prrypadku złoźenia kilku ofęrt o identycmej cenie oferenci zostaną poproszeni o złozęnię korekty ofęrt -bęz
zmiany proponowanej ceny. w których jednak będziemy oczekiwać dodatkowych świadczeń n.p. gwarancji,

serwisów, szkoleń.

Tryb składania ofert

Miejsce składania ofert: WRKB-Granit Sp. z o.o. Morawa 8a, 58-120 Jaroszów.

Sposób: wersja papierowa na ww. adres siedziby Spółki lub w wersja ęlektroniczna na ęmail: 1,1,_1i.11] 
j.1,;,,1l,;,l,;|;,51131i!i;,,

WRKB-GRĄNIT Sp. z o.o. M<rrarva 8a 58-120 
iifr:lttJ?łł*R ńirrl#fj,?i 

r- info@wrkb-granit,pl wrkb-granit.pl
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=ffi*Termin składania ofert: do dnia 30.03.2018 do godziny 16:00.

Podstawy do wykluczenia oferĘ

Oferta będzie wykluczona z ubiegania się o realizację zamówięnia w prrypadku podmiotów powiązanych z
benefi cjentem kapitałowo lub osobowo.

postanowięnia końcowę

1. Ofęrta powinna być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim i odpowiadać przedmiotowi

zamówięnia.

2. Zamówięnię zostanię ńożanę przęzZamawiającego Wykonawcy po wcześniejszej porównaniu i ocenię

wsrystkich ńożonych ofert.

3. W prąypadku, gdy w procesie weryfikacji i ocęny oferty informacje w niej zawatlę nie umozliwią

obiektywnej jej ocęn Zamawiający moze wymagać od Wykonawcy wyjaśnień jej treści. Dla sprawnego

i szybkiego procesu weryfikacji oferty prryjmuje się 3 dni roboczę od dnia dostarczeniaprzez

Zamawiającęgo zapytania o wyj aśnięnie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniemozliwięnia części lub całości przetargu bez podawania

powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru ofert. W kazdym prrypadku

skorzystaniaprzezZamawiającego z opisanych uprawnięń nię będzie prrysługiwało Wykonawcom

zadnę roszczenię wobęc Zamawiającęgo, aw szlzęgólności roszczęnie o zawarcię umowy lub nłT ot

kosżów uczęstnictwa w przetargu.

5. Nię zezwala się składania ofęrt częściowych.

6. Ofena musi być wazna ptzęz okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania

ofęrt.

7 . Zamawiający przewiduje mozliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego

postępowania o udzielenię zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówięnia. Zaniana

taka wymaga podpisania anęksu do przedmiotowej umow}r.

8. Szczegóło}yych informacji w sprawie udzięla: Marla Bobel tel. 748550238.

Zwyrazarrtt szacunku
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