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Zapytanie ofertowe NR 01/12/ża17 dotyczące prcljel<tu realizowanego w ramac1,1

Regionalnego Progralnu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnośląskiego żo14 - 70ża
wspołfinansowany ze Środl<ow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

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

Poddziałanie ,,Poddziałania 1.5.2 Rozwój produl<tów i Llsług w tVŚP ZlT AW",

Schemat 1.5.A Wsparcie lnnowacyjrrości produl<towej i procesowej tVŚn

1-ytuł pro.jel<tu:,, Wdrozenie innowacji procesowej drogą do zr"vięi<szenla zdo|ności produkcyjnych !VRi(il
Granit Sp. z o.o."

Zamawiający:

Nazwa: WRl(B- Granit Sp. z o.o. Adres:

58-120 Jaroszów, Morawa Ba NlP

BB4264710B

REGoN 0206443]2

Te|.7Ą8550238

Adres poczty elel<tronicznej: , ,,, , ,::. ,,, i ..

przedmiot zamówienia:

l(od CPV zamówienia 4264IT00-ż

O pełnej nazwie: Obrabiarl<i do obróbki l<anlienia

Fabrycznie nowa stac_jonarna lina do cięcia l<amienia naturalnego z ilością lin pracujących jeclnocześrlic

od 2 do 5 z wałem nie l<rótszym niż 60 cm. Przednliotem zmówienia jest clostawa, transport i

uruchomienie nowej liny do cięcia l<amienia w fabryce firmy WRl(B-Granit Sp, z o"o,

Specyf ikacja Tech niczna

WRKB-GRANIT Sp. z o.o. Morarva Ba 58-120 Jaroszórv POLAND +.,l8 7.ł B55 02 38 info@lwrlib-glanit.pl rvrlib-granit.p|
NIP: 884264710B tlEGON: 020643372

Zalejestro\\ratla lv Sądzie Rejonorvyrn d]a Wrocłar,via Fabrycznej IX Wydział Gospoclarczy numer l(RS 0000295896
I(apita} zaltładorvy 1.000,000 zl §v pełni oplacoriy)
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Minimalne parametry techniczne

. llość lin pracujących jednocześnie od 2 do5

. l(oła napinające linę o średnicy większej niż2,0 m

, Unrozliwia cięcie od 2 do 4 płyt na różnych nrateriałach kanliennych i otrzymywanie róznyclr grr_rirości płyt
zaIezności szero|<ości cięcia nie mI-riej niz 60 mm.

, \it/ysoki unirłrersalizm cięcia roznego rodzaju brył kamierrnych o różnej wielkości i kształcie; nlax. szerr;i<osc
cięcia nie rrrniej niz 3,5 m, max. wysokoŚĆ cięcia rrie nlniej niz 2,0 nl

, Mininlalne straty ciętego materiału poprzez wąsl<ie rzazy. Rzazy nie wiel<sze niz ,LO rnm;
, OszczędrloŚĆ uzycia wody lenergii elel<trycznej podczas cięcia; Silni|< napędoivy nlax.3C kW.
. Łatwość wynliany części;

Miejsce realizacji zanrówienia:

Miejsce reaIizacji projel(tu:fabry|<a WRl(B-Granit Sp. z o,o. w Polsce, 5B-120Jaroszów, i\4orawa 8a;

Termin realizacji zamówienia:

IV) a l<syma l ny term i n rea lizacji za mówie n ia : 3 1.03.2019 ro k.

Opis kryteriów wyboru ofert l sposób ich oceny

Wybór najl<orzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o l<ryteriunl najnizsze1 ceny w stosunl(u c]o stałic]arr_iuv,,

jal<oŚciowych ol<reślonych w Specyfil<acjiTechnicznejZamawiającego. Waga l<ryteriunr 100 9,ó. Oferta

mUSi Spełniac wszystkie parametry techniczne podane powyżej w Specyfil<acjiTechniczrrej.

Sposób obliczenia całkowitej ceny: cena netto+ VAT= cena brutto. Ponaclto ceny muszą za\,^Jierac

wszeli(ie l<oszty l<onieczne do realizacji zamówienia, w tym l<oszty dostawy/ transportu, instalacji i

uruchomienia. W przypadl<u ceny podanej w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez

Zamawiającego zgodnie z przepisanli o podatku od towarów i usług w zal<resie clotyczącyrn wewnąl},z

wspólnotowego nabycia po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego clzień oceny oferly,

rozstrzygnięcia za mótvienia,

W przypadl<u złożenia l<ill<u ofert o identycznej cenie oferenci zostaną poproszeni o złozenie l<orel<ty oir:lł

- bez znliany proponowanej ceny, w l<tórych jednal< będziemy oczel<iwać clodatkowych śrviaclczeli l1.1_1.

gwararrcji, serwisów, szkoień.

Tryb składania ofert

lialli tal rali 1.1clclir,i i.t )(]t]-00{] zl (rr, 1lełlli o111acclllr,)
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Miejsce sl<ładania ofert: WRl(B-Granit Sp. z o.o. Mclrawa Ba, 5B-120 Jaroszów.

S1losóll: lt,et,s_|a 1llpierolra |lil \\,\\j. aclres sieclzibv Spiiłl<i lLlb tv rr,et,s.ia elelttl,tllliczllil 1lll ctllail:
ll o be]! lrL_li]::;arl it. ]l l

lt-t,tllill s]<laclarlin olirt: clo drlia 30.03.2018 do gOcizil1), l6:0[J

Podstawy do wyl<luczenia oferty

Oferta będzie wyl<luczona z ubiegania się o realizację zarnówienia w przypadl<r_l podmiotóiv
powiązanych z beneficjentem l<apitałowo iub osobowo.

Ptlstl,ttlorr, ie tl i a I( o ticrlrt c

e Oferta powinna byĆ sporządzona w,lęzykt.l poiskirrr lr-rb języl<u angielskim iodpowiadac pl,zeclrnit;towl

za nr ówien ia.

r Zamówienie zostanie złozone przezZanla,wialącego Wyl<onawcy po wczesrriejszej porówrlaniu i ocenie

wszystkich złozonych ofert.
. !v przypadku, gdy rv procesie weryfikacji ioceny oferty infornlacje w rriej zawarte nie urrrozlil,,vią

obiektywne1 jej ocen Zarnawiający nroże wynragać od Wykonawcy wyjaśrrieri jej treści. Dla spral,vnego i

szybkiego procesu weryfil<acjioferty przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia pl-z._.z

Zamawiającego zapytania o wyjaśnienle.
r Zamawiający zastrzega sobie prawo unienlozliwienia części lub całości przetar8u llez podawani,:

powodu oraz pl'awo do zaml<nięcia przetargr-l bez dokonywania wyboru ofert. W l<azdynl plrzypadku

sl<orzystania przezZarnawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługir"vaio Wyl<ona,r",cot-ll

żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczegó|ności roszczenie o zawarcie umowy lub zr,vlol

kosztów uczestnictwa w przetar8u,
t l\]ie zezwala się składania ofert częściowych,

r ofert;r musi być wazna przez ol<res co rrajmniej 30 dni, liczonych od dnia uplywu tertninu sl<ładani;i

ofe rt.

r Zanlawiający przewiduje nrozIiwość zrrriany zapisów umowy zawartej w wynil<u przeprorvaclrotri:;1rl

postępowania o udzielenie zamówienia, w zal<resie znriany terminu wykonania zamówienia, Zatt,lian;l

tal<a wymaga podpisania aneksu do przednliotowe.j umowy.

o Szczegołowych informacjiw sprawie udziela: Marta BobeI tel. 74855O238.

Z rt... t-lzaIni szitcLtlli<tt WRKB-CRA!\l"F §p. z o,ri.
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