Prudnik, 17.10.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1143509
W związku z realizacją projektu „Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i
tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika” realizowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,
Spółdzielnia Pionier zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony
przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zakup urządzenia pn. Skaner 3D do inżynierii odwrotnej:
Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

Skaner 3D do inżynierii odwrotnej wraz z oprogramowaniem

1

oraz niezbędnym wyposażeniem
Przeznaczenie:
Skaner 3D będzie wykorzystywany do:
- kontroli jakościowej wymiarów zaprojektowanych i wykonanych narzędzi, ich części, jak
również elementów wytworzonych na wymienionych narzędziach,
- optymalizacji kształtu wyrobów,
- wspomagania nowych prototypowych rozwiązań konstrukcyjnych.
Wymagania:
Skaner 3D wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym
wyposażeniem fabrycznie nowy
Rodzaj światła

R/G/B LED

Liczba i dokładność kamer

4 x 5 Mpix

Dokładność skanowania

DE VDI/VDE2634 Part 2, 4.1
PS do 0.013

Minimalne zakresy pomiarowe [mm]

Szeroki 370x265x150

Wąski 150x115x90
Gęstość punktów na siatce

41 pt/mm2 232 pt/mm2

Połączenie z komputerem

1xExpressCard 34 mm lub
3xGigabit Ethernet

Formaty wyjściowe

Stl, ply, obj, asc, bin

Automatyczny stolik obrotowy o minimalnym obciążeniu

50 kg

Oprogramowanie do obsługi skanera w języku polskim
Możliwość łączenia skanów na podstawie:
- skalibrowanego automatycznego stolika obrotowego bez
użycia znaczników,
- best fit, bez użycia znaczników,
- z użyciem znaczników.
Możliwość kalibracji stolika obrotowego:
- na podstawie płytki ze znacznikami w pozycji pionowej,
- na podstawie płytki ze znacznikami w pozycji poziomej,
- przy użyciu mierzonego detalu.
Możliwość skanowania obiektów jasnych i ciemnych
Funkcja automatycznego łączenia skanów wykonanych
w różnych pozycjach skanera
Funkcja automatycznego obliczania powierzchni oraz
objętości skanu
Funkcja automatycznego wykrywania i naprawiania błędów
w skanie
Statyw z wieloosiową głowicą obrotową
Deklaracja CE dla wszystkich dostarczonych urządzeń
Możliwość ustawienia układów współrzędnych
Możliwość tworzenia przekroju lub serii przekrojów za
pomocą płaszczyzn układu współrzędnych
Możliwość zapisania plików z teksturą

Możliwość zapisania wygenerowanego przekroju w
formacie igs
Tworzenie pdf 3D
Dokumentacja techniczno ruchowa oraz instrukcja obsługi w
języku polskim
Gwarancja minimum

24 miesiące

Czas reakcji serwisu od zgłoszenia maximum

48 godzin

Odległość autoryzowanego serwisu od miejsca instalacji
maximum

400 km

Transport wliczony w cenę
Ubezpieczenie urządzenia na czas transportu wliczone w
cenę
Rozładunek oraz instalacja wliczona w cenę

2. Wymagania dotyczące oferty
Oferta powinna zawierać:


nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane
teleadresowe)



data sporządzenia oferty



termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)



zakres oferty



odniesienie się do kryteriów wyboru oferty



cena całkowita netto oraz brutto w PLN



warunki i termin płatności



data/okres realizacji przedmiotu oferty



dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres email)



termin realizacji przedmiotu zamówienia



podanie udzielonego okresu gwarancji



opisanie przez oferenta postępowania serwisowego



oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego



oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego

Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
3. Kryteria wyboru/oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:


Cena - 70 %



Czas reakcji serwis -15 %



Okres gwarancji - 15 %

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt,
w tym:
- Cena - 70 pkt
- Czas reakcji serwisu - 15 pkt
- Okres gwarancji - 15 pkt
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów
decyduje niższa cena. W przypadku takiej samej ceny, Zamawiający może wezwać oferentów
(którzy złożyli najkorzystniejsze oferty) do złożenia ofert dodatkowych.
4. Miejsce i tryb składania ofert


Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu
do Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty
w formie e-mail wysłany na adres t.kuszla@pionier.com.pl (z zaznaczeniem
w temacie e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta) lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego.



Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do
Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją
„Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby
upoważnionej ze strony Oferenta.



W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający
zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.



Zamawiający

nie

dopuszcza

możliwości

składania

ofert

częściowych

lub

wariantowych


Oferty należy złożyć w terminie do 31.10.2018 r.



Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane



Oferty muszą być składane w języku polskim

5. Wykluczenia
Wykonawca przystępując do udziału w przetargu oświadcza, że nie jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym co rozumiane jest poprzez wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.

6. Dane kontaktowe do oferty
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kuszła
tel.: 664 738 588
adres email: t.kuszla@pionier.com.pl
7. Tryb ogłoszenia wyników


Wybór dostawcy nastąpi do 9.11.2018 r.



Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta wraz z wynikami negocjacji będzie
najkorzystniejsza.



Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie Spółdzielni Pionier w Prudniku przy ulicy
Batorego 35, w miejscach publicznie dostępnych (sekretariat) oraz na stronie
internetowej zamawiającego: http://pionier.com.pl w zakładce Dotacje



Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez
podania przyczyny

Załączniki:
1. Kryterium oceny.
2. Oświadczenie o braku powiązania.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

