
 

 

Opalenica, dnia 02.06.2017 

PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak 

Rudniki 5 

64-330 Opalenica 

NIP: 788-000-22-12 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa DREWNOSTYL 

poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji mebli dziecięco-młodzieżowych marki 

PINIO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2., firma PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak ogłasza zgodnie z zasadą 

konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego o szacowanej wartości powyżej 

209 000,00 euro netto na zakup następującego elementu projektu: 

 

• Okleiniarka wąskich krawędzi (prostoliniowa) – 1 szt. 

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Okleiniarka wąskich krawędzi (prostoliniowa) to jednostronna maszyna do obróbki prostych, wąskich 

powierzchni elementów, oklejania ich różnymi rodzajami obrzeży  i obróbki końcowej wzdłuż  i w 

poprzek.  

Okleiniarka wąskich krawędzi (prostoliniowa),  jaką planuje zakupić  PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak  

musi być wyposażona w następujące podstawowe elementy i funkcjonalności:  

• Podłączenie pneumatyczne 7 bar 

• Napięcie robocze 400 V / 50 Hz 

• Trójfazowe + neutralne 

• Pojemność zbiornika na klej minimum 3 kg 

• Musi spełniać normy CE, 

• oferty, szkolenie, dokumentacja w języku polskim, 

• korpus obrabiarki z przenośnikiem gąsienicowym i belką dociskową górną w formie 

gumowego pasa,  

• Maszyna musi być przystosowana do obróbki o maksymalnej grubości minimum 60 mm, 

obrzeże max. do 3 mm, 

• Maszyna musi mieć możliwość zastosowania klejów EVA (octan winylu) i PUR (poliuretan) 

oraz możliwość przyklejania obrzeży typowych dla systemów bezspoinowych (laser, gorące 

powietrze, IR) , przy posuwie maksymalnym minimum 25 m/min (bez zaokrąglania naroży) i 

maksymalnej grubości 60 mm 

• Zespół wstępnego frezowania 2 silnikowy minimum 3 kW każdy, z automatycznym 

pozycjonowaniem frezów diamentowych symetrycznych, zgodnie ze środkiem płyty, 

• Oś Z zespołu prowadzenia okleiny musi być sterowana numerycznie, magazynek obrzeża 

minimum jednopozycyjny z automatycznym załadunkiem obrzeża bez otwierania kabiny, 

• Dodatkowy boczny wspornik dla paneli o dużych wymiarach – powyżej 150 cm, 

• Maszyna musi być wyposażona w: minimum 4 rolkowy zespół dociskowy, minimum 2 lampy 

IR, zespół natrysku płynu antyadhezyjnego przed wstępnym frezowaniem, dwusilnikowy 

zespół obcinania nadmiaru obrzeża z kontrolą jego wystawania i silnikami minimum 0,8 kW 

każdy, zespół frezowania wykańczającego góra-dół z możliwością pracy pod kątem 



 

 

minimum 20 stopni, sterowany numerycznie, zespół zaokrąglania naroży minimum 2- 

silnikowy, sterowany numerycznie z prędkością obróbki 20 m/min przy elementach o 

grubości max. do 25 mm i 18 m/min przy elementach o grubości powyżej 25 mm. Ponadto 

musi być zespół do nakładania płynu poślizgowego przed zespołem zaokrąglającym naroża, 

• Agregat do frezowania kanałów pionowych i poziomych (do nutowania)  

• Zespoły czyszczące: cyklina obrzeża sterowana numerycznie, wyposażona w poziome i 

pionowe kopiały; cyklina klejowa, zespół szczotek z zespołem do nakładania płynu 

czyszczącego oraz dmuchawa gorącego powietrza,     

• Maszyna musi być wyposażona w narzędzia diamentowe do frezowania wstępnego i w 

narzędzia na pozostałych agregatach do obróbki obrzeża o grubościach 1 mm i 2 mm, 

• obrabiarka sterowana komputerowo, dzięki czemu znacznie ogranicza się liczba błędów i 

pomyłek 

• Panel kontrolny minimum 18”, 

• Serwis w Polsce  

 

Parametry/funkcjonalności planowanej do zakupu  Okleiniarki wąskich krawędzi (prostoliniowej) – 1 

szt. muszą być równoważne lub lepsze od parametrów/funkcjonalności wskazanych powyżej. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

42000000-6 Maszyny przemysłowe 

 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2017 

  

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia i dysponowanie odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

3) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 

wskazanym terminie 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 

dokumentów: 

 

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia i 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  

3) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:  

 

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

1/2017) zawierającym oświadczenia wyszczególnione w jego treści spójne z pkt 3 niniejszego 

zapytania ofertowego.  



 

 

 

Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.  

 

Wymagane dołączenie do formularza ofertowego dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia 

(specyfikacji) zgodnego z zapytaniem ofertowym. 

 

Sposoby składania ofert: 

 

1) osobiście w siedzibie firmy: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak, Rudniki 5, 64-330 Opalenica 

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak, Rudniki 

5, 64-330 Opalenica 

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: michal.blaszak@pinio.com.pl  

 

5. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 03.07.2017 

 

6. Termin ważności oferty: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 

 

7. Kryteria oceny ofert: 

 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto (podana w 

PLN lub EUR*) 

* w przypadku oferty podanej w 

EUR do przeliczenia zostanie 

zastosowany średni kurs NBP z 

dnia poprzedzającego 

sporządzenie protokołu wyboru 

ofert przez Zamawiającego 

60% 60 

b) gwarancja w miesiącach 20% 20 

C) termin dostawy (liczba 

tygodni*) 

*Liczba tygodni liczona od dnia 

podpisania umowy z wybranym 

dostawcą. Za dzień podpisania 

umowy przyjęto dzień 

07.07.2017 (maksymalny termin, 

w którym planowane jest 

podpisanie umowy). 

Liczba tygodni liczona jest 

maksymalnie do 30.09.2017. 

20% 20 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN (podana w PLN lub EUR*) będą przyznawane wg 

następującej formuły:          

 

    C min 

A n = ----------------- x 100 x 60% 

                C r 



 

 

 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

b) Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących 

przedziałów:  

• gwarancja: 12 miesięcy i mniej – 0 pkt 

• gwarancja: powyżej 12 miesięcy do  23 miesięcy włącznie – 10 pkt 

• gwarancja: powyżej 23 miesięcy – 20 pkt 

c) Punkty w ramach kryterium termin dostawy będą przyznawane wg następujących przedziałów (liczone 

od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą). Za dzień podpisania umowy przyjęto dzień 

07.07.2017 (maksymalny termin, w którym planowane jest podpisanie umowy). Liczba tygodni liczona 

jest maksymalnie do 30.09.2017. 

• Do 8 tygodni włącznie- 20 pkt 

• Powyżej 8 tygodni do 12 tygodni włącznie- 10 pkt 

• Powyżej 12 tygodni – 0 pkt 

 

8. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązanie między PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak lub osobami wykonującymi w 

imieniu PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są 

związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym 

lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia; 

e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

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

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 



 

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego 1/2017).  

 

9. Warunki dokonania zmiany umowy:  

 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 

płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu 

rzeczowego. 

• W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu nie 

spełniającego założeń zapytania ofertowego, dostawca zobowiązany jest do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości 

korzystania z zamówionego sprzętu. 

 

10. Zastrzeżenia 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak do żadnego 

określonego działania: 

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PPHU Drewnostyl Zenon 

Błaszak do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy PPHU Drewnostyl 

Zenon Błaszak do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

• PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub 

części zapytania ofertowego i formularza ofertowego. 

• PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia 

zapytania ofertowego i formularza ofertowego bez konieczności podawania przyczyny. 

 

 

 

 
........................... 

podpis i pieczęć firmy 


