
 
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 

ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI OKIEN 
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

 
miejscowość, data 

       Buk, 12.09.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wpłynęło dnia: .............................................. 
 
Podpis: ...........................................................  



1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
Bros s.j. Andrzej Górczak , Jarosław Siekańskański 
Producent Okien i dzrwi PCV i Alu 
64-320 Buk, ul. Przemysłowa 8a 
NIP 777-24-37-775 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza 
możliwość przeprowadzenia negocjacji. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup linii technologicznej do produkcji stolarki okiennej z 
tworzyw sztucznych, na którą to linię technologiczną składają się następujące urządzenia: 

 
1. Automat do podfrezowywania końcówek uciętych profili   1 szt. 

automatyczny cykl pracy sterowanie oparte na PLC dociski pneumatyczne obrabianych profili  cztery niezależne wysokoobrotowe agregaty frezujące  agregaty umieszczone na prowadnicach liniowych  minimum sześciostopniowa regulacja wysokości agregatów  frezowanie ram i skrzydeł okiennych  szerokość profili do 125 mm wysokość profili do 100 mm  
2. Automat do wiercenia pod klamkę i frezowania pod zasuwnicę  1 szt. 

hydropneumatyczny posuw głowicy trójwrzecionowej  (także przez stal) pneumatyczny posuw głowicy jednowrzecionowej podwójny poziomy docisk pneumatyczny     silnik trójfazowy 1,1 kW  1400 obr/min - otwory pod klamkę silnik trójfazowy 0,5 kW  2800 obr/min - otwory pod zasuwnice 2 wiertła HSS 10x85x105mm 1 frez HSSE 10x25x100mm 1 wiertło HSS 12x47x105mm urządzenie centrujące dla okuć z klamką środkową  ograniczniki manualne dla okuć ze stałą wysokością klamki   
 

3. Linia zgrzewająco – czyszcząca  1 szt. 
Zgrzewarka czterogłowicowa pozioma  maksymalny wymiar zgrzewu 3200 x 2800 mm podwójny napęd osi za pomocą listew zębatych  automatyczne połączenie i przekazywanie danych z oczyszczarką  



sterowanie za pomocą komputera PC  stalowe blaty robocze niezależny panel sterowania z komputerem klasy PC zawierającym: monitor LCD, wyjście USB, klawiaturę, mysz, Windows  lub równoważny karta sieciowa 10/100 Mb wysokość profila 50-180mm szerokość profila 30-140mm pobranie materiału 6mm  wylewka 2 mm podgrzewane noże  radiowy skaner kodów kreskowych  stacja odtransportowująca zgrzewki  pośrednia stacja chłodzenia   Dwuosiowa oczyszczarka naroży CNC  2 osie napędzane numerycznie  napęd realizowany za pomocą silników magnetycznych  szybkie i proste programowanie wsparte grafiką sterowanie za pomocą komputera PC niezależny panel sterowania z komputerem klasy PC zawierającym: nowoczesny, płaski, kolorowy monitor LCD, klawiatura, mysz, CD ROM, USB, karta sieciowa 10/100 Mb,  system operacyjny Windows lub równoważny wysokość profila: 40-180mm szererokość profila: 50-130mm zestaw agregatów obróbczych na obydwu maszynach:  - do oczyszczania powierzchni płaskich z rowkiem - do oczyszczania powierzchni płaskich bez rowka - do oczyszczania skosów i zaokrągleń  - do oczyszczania pod uszczelkę ( frez obrotowy)  - tarcza do oczyszczania konturu zewnętrznego    Automatyczna stacja obracająca zgrzewki  transportuje i obraca zgrzewki w połączeniu z oczyszczarką zawiera: - szkielet metalowy wyłożony profilami szczotkowymi - napędzany elektrycznie wózek transportujący zgrzewki - chwytak przeciągający zgrzewki - takt pracy zakodowany w procesorze czyszczarki do naroży wymiary zgrzewki: min 400x400mm, max 2600x2600mm programowanie profili    
     

4. Automatyczna piła do listew przyszybowych z przymiarem elektronicznym  1 szt. 
pokrętło z cyfrowym wskażnikiem analogowym do regulacji położenia listwy   
pneumatyczny docisk materiału   komplet tarcz z frezami podcinającymi (2x250mm, 2x150mm) 2 silniki trójfazowe z regulacją prędkości obrotowej - każdy 0,75 kW ręczna regulacja wysokości położenia stołu roboczego cena zawiera podkładki uniwersalne - stosowane tylko z symulatorem  Przymiar elektroniczny - pobieranie danych z teleskopu, z 



klawiatury oraz sieci możliwość używania korekt względnych (np. 1%) lub bezwględnych (np. 1mm)  podział na wózki  możliwość wprowadzania wymiarów z klawiatury automatycznie ustawiany ogranicznik długości cięcia (zderzak) prowadnica z rolkami dł. 3000mm szer. 200mm teleskop pomiarowy z nadajnikiem radiowym  (z przedłużeniem 1000mm) - 2500mm 
   

4. Termin realizacji zamówienia. 
IV  kwartał  2016 roku 

 
5. Miejsce dostawy: Buk  ul. Przemysłowa 8a 

 
6. Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na 
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców 
 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b: 
Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień z ostatnich 5 lat  
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, 
protokoły odbioru itp.) Co najmniej 3 realizacje. 

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami; 
Andrzej Górczak  
tel. 606-829-100 
e-mail: andrzej@bros.poznan.pl 
 

11. Miejsce i termin złożenia oferty. 



Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:  
64-320 Buk ul. Przemysłowa 8a  lub pocztą elektroniczną na adres:  biuro@bros.poznan.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2016 r. do godz .10:00 
 

12. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.  
 

13. Termin i miejsce otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2016r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego. 
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 
 

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 
 
Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 
1. Cena Od 0 do 60 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 

badanej oferty mnożony przez 60 
2. Gwarancja Od 0 do 20 Stosunek okresu gwarancji w badanej 

ofercie do okresu gwarancji w ofercie z 
najdłuższą gwarancją mnożony przez 20 

3. Serwis Od 0 do 20 Czas reakcji serwisu do 24h – 20 pkt 
Czas reakcji serwisu powyżej 24h ale nie 
dłuższy niż 48h – 10 pkt 
Czas reakcji serwisu powyżej 48h – 0 pkt 

 
 

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny 
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. 
Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających 
wpływu na wartość zawartej umowy. 
 

16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
beneficjentem lub osobami uposażonymi 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) pozostawianiu 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. 
 

17. Pozostałe informacje. 
 



Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do 
wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15, 
2) unieważnienia postępowania, 
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 
 
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne 
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest 
prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, 
dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

 


