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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2007–2013.  

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 

Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 

Tytuł projektu: Inwestycja w nowoczesne urządzenia w celu wzrostu konkurencyjności 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

ANDRZEJ DĄBROWSKI „AD” ZPUH 

ul. Jugosłowiańska 14 

92-720 Łódź 

woj. łódzkie 

 

NIP: 728-012-78-56 

REGON: 470583380 

Telefon: 601 255 546 

Fax: (42) 671 30 61 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ad-met.pl 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień dla wnioskodawców / beneficjentów realizujących projekty 

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 

2013”. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu. 
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest maszyna pomiarowa CNC.  

Wymagane parametry techniczne:  

 pomiar z rozdzielczością do 0,001 mm 

 pomiary 3D 

 zakres pomiarowy: min. 500 x 500 x 500 mm 

 pomiary impulsowe (serie pojedynczych punktów pomiarowych) oraz pomiary skaningowe,  

 precyzyjny układ automatycznej wymiany układów trzpieni o wysokiej powtarzalności,  

 bezpieczny, duży zakres wychylny głowicy ± 3mm,  

 minimalny nacisk pomiarowy gwarantujący precyzyjne pomiary wymiarów oraz odchyłek kształtu,  

 układ regulacji prędkości przemieszczeń w trybie pracy CNC,  

 ocena metrologiczna wyników w oprogramowaniu 

 odporność na zmiany temperatury do +30 °C 

 oprogramowanie 3D bazuje na interaktywnym jądrze CAD (w języku polskim) 

 graficzna prezentacja wyników i statystyka, oraz transfer danych pomiarowych w formacie CAD 

 konstrukcja odporna na ciężkie warunki produkcyjne 

 

4. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW 

 

KRYTERIUM 1: Cena – 60%  

KRYTERIUM 2: Termin dostawy (w dniach) – 30%  

KRYTERIUM 3: Warunki płatności (wysokość zaliczki) – 5%  

KRYTERIUM 4: Czas reakcji serwisu ( w dniach) – 5%  

 

Cena: 

 oferty mogą być składane w dowolnej walucie, przy czym wartość ofert składanych w walucie obcej będzie 

przeliczona według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty  
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 oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów  

 kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:  

 

najniższa oferowana cena 

------------------------------------- x 60 

badana cena 

 

Termin dostawy (wyrażony w dniach): 

 oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma 30 punktów,  

 kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:  

 

najkrótszy oferowany termin dostawy 

--------------------------------------------------- x 30 

badany termin dostawy 

 

Warunki płatności  (wysokość zaliczki): 

 oferta z najniższą wymaganą zaliczką otrzyma 5 punktów,  

 kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:  

 

najniższa wymagana wysokość zaliczki 

--------------------------------------------------------------------- x 5 

wysokość zaliczki wymagana w ofercie badanej 

 

Serwis w siedzibie zamawiającego (wyrażony w dniach roboczych, 1 dzień = 24 godziny): 

 oferta z najkrótszym czasem reakcji serwisu otrzyma 5 punktów,  

 kolejne oferty otrzymują punkty wg wzoru:  

 

najkrótszy gwarantowany czas reakcji serwisu 

------------------------------------------------------------------------- x 5 

czas reakcji serwisu gwarantowany w ofercie badanej 

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli tę, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Nie dłużej niż 30 dni od daty podpisania umowy / złożenia zamówienia. 

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z następującym opisem:  

„Oferta na maszynę pomiarową CNC w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.06.2014”.  

 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (ul. Jugosłowiańska 14, Łódź) w terminie od 30 czerwca 2014 

r. od godziny 08:00 do 11 lipca 2014 r. do godziny 16:00. Oferty należy składać osobiście lub listownie, przy 

czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

siedziby zamawiającego, a nie data jej wysłania.  

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (ul. Jugosłowiańska 14, Łódź) w dniu 14 lipca 2014 r. 

(poniedziałek) o godzinie 08:30. 

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 

TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności (złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest jednoznaczne ze 

złożeniem oświadczenia, że oferent posiada stosowne uprawnienia). 

 

9. DODATKOWE INFORMACJE 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia i/lub unieważnienia postępowania. 


