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ZAPYTANIE OFERTOWE nr PiK 1.2 -4- 12/2012 z dnia 10.01.2013 

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie FKS OKUCIA 

OKIENNE I DRZWIOWE poprzez zakup zrobotyzowanej linii do produkcji okuć”, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego Priorytet I „Konkurencyjność 

przedsiębiorstw”  Działanie 1.2, FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o. zaprasza do 

złożenia  oferty  na 

Zakup centrum frezarskiego CNC 

I. Zamawiający: 

1. Nazwa (firma): FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o. o. 

2.  Adres: Bronikowo, ul. Morownicka 1 c, 64-030 Śmigiel 

3.  NIP: 698-155-06-01 

4.  REGON: 411007490 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

Przedmiotem zapytania jest frezarka o zakresie innowacyjności procesowej nie starszej niż 2 

lata w skali kraju ze szczególnym uwzględnieniem następujących minimalnych wymagań: 

 Nowoczesne przetworniki obrotowo-impulsowa gwarantujące jakość toczonej 

powierzchni i dokładność pozycjonowania 

 Intuicyjny system programowania ułatwiający programowanie obrabiarki z poziomu 

pulpitu sterowniczego 

 Moduł optymalizacji parametrów obróbki , umożliwiający automatyczną korektę 

parametrów obróbki podczas wykonywania pierwszego detalu oraz ich 

zapamiętywania 

 Interfejs ułatwiający bezpośredni dostęp do zarządzania plikami programu 

 Graficzną wizualizację programu w trybie rzeczywistym 

 Twardy dysk typu FLASH na karcie procesora 

 Napęd wrzeciona typu bezpośredniego  typu In-line ( bez przekładni pasowej) 

 Podwyższone moce wrzeciona i momentu obrotowego w szczególności w zakresie ob 

2500 obr./min 
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 wraz z dostawą do zamawiającego ,  w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie 

innowacji w przedsiębiorstwie FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE poprzez zakup 

zrobotyzowanej linii do produkcji okuć”, UDA-RPWP.01.02.01-30-130/12-00.                       

Dostawa do firmy FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o. o. pod adres  Bronikowo, ul. 

Morownicka 1 c, 64-030 Śmigiel. 

 

III. Kryterium wyboru oferty: 

1/ Renoma producenta i referencje  : 25% 

2/Cena – 40% , 

3/Zakres możliwości poza wymienionymi w zapytaniu parametrami ( np. wielkość ) -15% 

4/Zakres możliwej współpracy z systemami CAD/CAM-20% 

Do oceny i porównania ofert przyjmuje się cenę brutto. 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

do 30.08 2013 r. 

 

V. Miejsce realizacji zamówienia: 

Bronikowo, ul. Morownicka 1 c, 64-030 Śmigiel 

 

VI. Warunki płatności: 

Do uzgodnienia 

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej 

wymienionych warunków: 

1. posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny do realizacji zamówienia; 

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

3. nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym.  

 
IX. Termin otwarcia oferty: 

18.02.2013 r. godzina 13:00 
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X. Termin ważności oferty:  

Oferta powinna być ważna minimum 90 dni licząc od dnia otwarcia ofert. 

 

XI. Sposób przygotowania i składania oferty: 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.02.2013 r. do godziny 14.00 w formie papierowej 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą  pocztową na adres: FKS OKUCIA 

OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o. o., Bronikowo, ul. Morownicka 1 c, 64-030 Śmigiel,                  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie FKS OKUCIA 

OKIENNE I DRZWIOWE poprzez zakup zrobotyzowanej linii do produkcji okuć”, w ramach  

Wielkopolskiego Regionalnego  Programu Operacyjnego Priorytet i Konkurencyjność 

przedsiębiorstw  Działanie 1.2 Zapytanie ofertowe PiK 1.2 -3- 12/2012  lub w formie 

elektronicznej na adres:  fks@.home.pl  

Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dostarczona ona zostanie  do Zamawiającego  

osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej . 

O terminowości decyduje data złożenia dokumentów na wskazany adres. W przypadku wysłania 

dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego  

o terminowości decyduje data nadania przesyłki (stempla pocztowego) 

W przypadku poczty elektronicznej data e-maila. 

 

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta, 

2. przedmiot zamówienia, 

3. cena w wysokości netto, brutto oraz stawkę podatku VAT. 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 

ofert. Informacji w sprawie postępowania udziela: Pan Remigiusz Frąckowiak, tel. +48 

65 518-86-72. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn. 
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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr  PiK 1.2 -1- 12/2012 
 
 
 

……………………………………., dnia ……………………………… 2012r. 
 
 
 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 
2. Nazwa i adres WYKONAWCY 
3. NIP, REGON 

 
OFERTA  

 
Ja (my), niżej podpisany (i) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
działając w imieniu i na rzecz 
nazwa firmy …………………………………………………………………………………… 
siedziba ………………………………………………………………………………………... 
tel./fax ………………………………………………………………………………………….. 
 
w odpowiedzi na ogłoszenie o ofercie na: 

DLA FIRMY FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE SPÓŁKA Z O.O. W BRONIKOWIE 

                    „ Frazerka numeryczna” 

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 
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cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 
słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 
powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 
co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 
słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy 
wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  
w ofercie, tj. 7 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
/Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie 
zawarte są w następujących dokumentach*: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1 ……………………………………………. 
2 ……………………………………………. 
3 ……………………………………………. 

 
5. Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Data i podpis osoby/osób/ upoważnionych 

(pieczęć wykonawcy)     
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* niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 


