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Sosnowiec, dn. 12.04.2016 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-2016 

 

dla projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania 

procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań. 

 

I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Silma Tools Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sosnowcu (41-219) przy ulicy Braci Mieroszewskich 132 

NIP: 644 25 05 349, REGON: 273 55 47 41, KRS: 000022610 

 

II. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19.04.2016 roku: 

- w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres  

Zamawiającego: Silma Tools Sp. z o.o., ul. Braci Mieroszewskich 132, 41-219 Sosnowiec (biuro 

Zamawiającego czynne jest od pn. - pt. w godzinach 9:00 - 16:00). Ofertę w formie pisemnej należy 

złożyć  w  zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1-2016”. 

Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

- w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres jacek.marszalik@silma.pl. Liczy się data 

i godzina wpływu oferty na skrzynkę Zamawiającego. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

4. Oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) dane teleadresowe wykonawcy; 

b) odniesienie się do kryteriów oceny wskazanych z Zapytaniu ofertowym; 

c) datę sporządzenia oferty i termin związania z ofertą; 

d) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w zakresie wskazanym w punkcie 

„Wykluczenia” Zapytania ofertowego.  

e) podpis wystawcy oferty. 

Oferty niezawierające danych wskazanych w pkt. a) - e) będą odrzucane z przyczyn formalnych.  

5. Przy sporządzaniu oferty można posłużyć się gotowym formularzem ofertowym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy 1-2016). 

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać. 

7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

PLN lub w walucie obcej. W przypadku ofert składanych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi 

według średniego kursu NBP z dnia ceny ofert tj. 20.04.2016 roku. 
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III. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA: 

Jacek Marszalik, tel. 606 601 109, adres e-mail: jacek.marszalik@silma.pl 

Obowiązuje zasada pisemnych kontaktów (mail, pismo) 

 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Silma Tools sp. z o.o., 

ul. Braci Mieroszewskich 132 

41-219 Sosnowiec 

 

V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do modelowania 3D do zastosowań 

mechanicznych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji do Zapytania ofertowego nr  

1-2016, stanowiącej załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

VI: KOD CPV: 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania. 

 

VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Nie przewiduje się podziału realizacji zamówienia na etapy. Termin realizacji: od dnia zamówienia 

najpóźniej do końca maja 2016 roku. 

 

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który 

zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą 

zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 

- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i wykonawcy; 

- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

- zmiany istotnych regulacji prawnych; 

 

IX. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI: 

1. Kryteriami oceny ofert są: 

a) Cena ofertowa (C) rozumiana jako cena brutto przedmiotu zamówienia. 

Cena oferty ma uwzględniać realizację przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszystkie koszty 

bezpośrednio z nim związane. 

Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako cena brutto lub netto + należny podatek VAT. 
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b) Termin realizacji zamówienia (T) rozumiany jako najkrótszy termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia określany jest w dniach roboczych z wyłączeniem sobót  i dni 

ustawowo wolnych. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 

kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt): 

 

a) Cena ofertowa (C) - maksymalnie do uzyskania jest 85 pkt.; 

 

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę ofertową otrzymuje 85 pkt. Dla pozostałych 

wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru: 

 

C = (Najniższa cena ofertowa / Cena ofertowa w rozpatrywanej ofercie) x 85 pkt 

 

b) Termin realizacji zamówienia (T) - maksymalnie do uzyskania jest 15 pkt. 

 

Wykonawca, który zaoferował najkrótszy termin realizacji zamówienia otrzymuje 15 pkt. Dla 

pozostałych wykonawców punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru: 

 

T = (Liczba dni realizacji zamówienia oferty z najkrótszym terminem realizacji zamówienia/ Liczba dni 

realizacji zamówienia w rozpatrywanej ofercie) x 15 pkt 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów  

ze wszystkich kryteriów oceny. 

4. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez 

niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane  

w niniejszym zapytaniu. 

6. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru 

wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, 

bez podania przyczyny. 

 

X. WYKLUCZENIA: 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

         

Jacek Marszalik 

        Silma Tools sp. z o.o., 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 1-2016 

2. Specyfikacja do Zapytania ofertowego nr 1-2016 

 


