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Rudna Mała, 10.08.2020 r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/VIDOK DOTYCZĄCE DOSTAWY CENTRUM 

OBRÓBCZEGO GÓRNOWRZECIONOWEGO CNC 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla 
Tel: (17) 85-95-660 
NIP: 8131086710, REGON: 690379060 
 
VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na 
dostawę centrum obróbczego górnowrzecionowego CNC (1 szt.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o 
dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0036/19. 
 
VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza postępowanie dla zamówienia 
publicznego o szacowanej wartości powyżej 214 000,00 EUR na zakup elementu projektu 
wymienionego w pkt. 1. Przedmiot zamówienia. 
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),  
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa VIDOK SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla pod adresem 
www.vidok.com oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 
 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Dostawa – Centrum obróbcze górnowrzecionowe CNC (1 szt.). 
 
Centrum górnowrzecionowe powinno spełniać następujące minimalne parametry: 
- Praca minimum w czterech osiach; 
- Wyposażone w stół automatyczny; 
- Szerokość obrabianego elementu minimum 1500 mm; 
- Mocną stabilną konstrukcję bramową z dwustronnym napędem; 
- Elektro-wrzeciono o mocy nie mniej niż 19 kW chłodzone cieczą; 
- Uchwyt narzędziowy; 
- Automatyczne centralne smarowanie; 

http://www.vidok.com/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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- Pole pracy nie mniejsze niż x = 5000 mm, Y = 1600 mm; 
- Możliwość pracy w osi Z do 290 mm; 
- 10 belek na których są zainstalowane po 3 wózki do zainstalowania przyssawek lub zacisków; 
- Mechaniczne i podciśnieniowe mocowanie elementów; 
- Min. 30 szt. zacisków mechanicznych z możliwością mocowania elementów w zakresie 40-100 
mm; 
- Możliwość obróbki krótkich elementów o profilu wewnętrznym min. 200 mm; 
- Min. 30 szt. ssaw do podciśnieniowego mocowania elementów; 
- System dwóch obszarów roboczych (załadunek i praca równocześnie); 
- Zastosowanie mat bezpieczeństwa umożliwiające pracę na pełnej prędkości maszyny w trybie 
pracy wahadłowej; 
- Automatyczne pozycjonowanie stołu roboczego (belek i ssawek, dokładność pozycjonowana 
gwarantowana przez odczyt z listwy magnetycznej); 
- Wielostrefa, czyli możliwość zablokowania/odblokowania wózków w dowolnym układzie; 
- Projektor laserowy do bazowania elementów; 
- Oś C dla elektrowrzeciona obracana w pełnym zakresie 360 stopni – interpolowana; 
- Magazynki na narzędzia o łącznej liczbie pozycji minimum 70 miejsc; 
- Agregat dla piły o średnicy co najmniej 260 mm; 
- Agregat z wrzecionami wiercącymi 3 + 1  (do połączeń kołkowych); 
- Głowica wiertarska wyposażona w narzędzia do pojedynczych i wielokrotnych wierceń w 
poziomie i pionie; 
- Deflektor wiórów; 
- Przenośnik taśmowy do usuwania wiórów i odpadów; 
- Funkcja powrotu do przerwanej obróbki; 
- System zabezpieczeń zgodny z dyrektywami UE; 
- System serwisowania przez internet; 
- Obsługa sterowania maszyny w języku polskim; 
- Oprogramowanie z systemem detekcji kolizji i pełną graficzną symulacją obróbki oraz 
precyzyjnym podaniem czasu obróbki; 
- UPS – podtrzymanie zasilania komputera w wyniku zakłóceń jakości prądu. 
 
WSZYSTKIE OFERTY, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WW. WYMOGÓW W ZAKRESIE 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY ZOSTANĄ ODRZUCONE.  
Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i 
merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia 
ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu 
nie niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować 
wymagania stawiane środków trwałych będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić 
specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez 
Zamawiającego.   
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 

42612000-9 Centra obróbkowe 

42994100-1 Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych 

42900000-5 Różne maszyny specjalnego zastosowania. 
  
2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Okres realizacji zamówienia: 6 miesięcy – od daty podpisania umowy dostawy. 
 Miejsce realizacji zamówienia:  VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla. 
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 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – I połowa września 2020 r.  

 
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 
zamówienia, 

b) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 
miesięcy, 

c) posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiążą się do 
udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach, 

e) oferują urządzenia o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej 
wskazanym w zapytaniu ofertowym, 

f) posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu 
zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach, 

g) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Lp. kryteria oceny ofert Waga 
maksymalna 
liczba punktów 

A. Cena netto w PLN lub EUR* 85 % 85 

B. 

Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego 
usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu 
instalacji urządzenia  
  

15 % 15  

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego 
Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert. 
 
5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM 

OCENY OFERTY 
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: 
Ocena = A + B, gdzie: 
 
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru: 
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 (najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena 
badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 85 punktów 

Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia  
i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że 
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając 
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody 
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ 
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę 
wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę  
w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 85 punktów.  
 
Ad. B Kryterium Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia 
awarii w miejscu instalacji urządzenia1 zostanie obliczone wg następującego wzoru: 

 (najkrótszy czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia 
awarii w miejscu instalacji urządzenia/ czas przystąpienia serwisanta do zdalnego 
usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu instalacji urządzenia badanej oferty) x 15 
punktów 

 
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 15 punktów. 
 
Łączna ocena ofert: 
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A i Kryterium B zostaną dodane do  
siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty 
może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 
łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 
W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu maszyn i urządzeń, Kupujący ma prawo 
naliczyć kary umowne w wysokości 0.5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, a gdy 
opóźnienie przekracza 60 dni - do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego. 
Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy może być zrealizowane w terminie 120 dni od chwili 
wystąpienia opóźnienia przekraczającego 60 dni. 
 

                                                           
1 Przez „Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu instalacji 

urządzenia” należy rozumieć czas rozpoczęcia zdalnego usuwania awarii lub czas przyjazdu ekipy naprawczej 

na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac. 
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6. WYMAGANE DOKUMENTY 
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące 
dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem  

a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej 
działalności, nie starszy niż trzy miesiące. 

4. Dokumenty od nabywców potwierdzające wdrożenie/instalację oferowanego przedmiotu 
zamówienia tego samego typu lub o zbliżonych parametrach. Zamawiający wymaga 
przedstawienia tych dokumentów od co najmniej 3 firm, które zakupiły urządzenia w 
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się 
przedstawienie tego załącznika w formie listy referencyjnej z podaniem modelu 
urządzenia, nazwy nabywcy i daty nabycia. 

5. Dokumenty tj. rysunek techniczny przedstawiający proponowany środek trwały. 
6. Specyfikacja potwierdzająca posiadanie minimalnych parametrów technicznych 

wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym 
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. 
Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 
 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
a) Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu, 
b) Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania 

ofertowego,  
c) Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku 

wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób 
czytelny, 

d) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym, 

e) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, 
f) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą 

ofertę, 
g) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, 
h) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po 

terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia, 
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych, 
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o 
wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana 
Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.vidok.com  oraz na portalu 
Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie 
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn. 

Jakiekolwiek odstępstwo od sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest 
równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 
 

http://www.vidok.com/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 
Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ STRUGARKI W 
RAMACH PROJEKTU PN. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA VIDOK SP. Z O. O. W WYNIKU 
WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”. 
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 14.09.2020 r., do godz. 15:00 
w siedzibie VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 
Mrowla. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz. 15:30 w siedzibie VIDOK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała 75, 36-054 Mrowla. Bezpośrednio przed 
otwarciem ofert Wykonawcy zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
Wykonawcy zostaną poinformowani w trakcie spotkania o ilości złożonych ofert, nazwach i 
adresach Wykonawców, cenach poszczególnych ofert, a także informacjach dotyczących 
pozostałych kryteriów oceny ofert. 
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Markiem Szewczyk, e-mail: 
m.szewczyk@vidok.com   
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni 
robocze przed upływem terminu składania ofert. 
 

8. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu 
składania ofert.  
 

9. WYKLUCZENIE 
1. Wykluczone zostaną oferty niespełniające wymogów, w tym oferty złożone po terminie 

składania ofert. 
2. Zamówienie może być udzielone wyłącznie podmiotom, które nie są powiązane z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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 w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
10. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

A. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.   
B. Zmiana umowy jest bezwzględnie konieczna gdy: 
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 
• wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez 
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Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. 
powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). 
C. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, 
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego 
aneksu). 

 
11. ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – Załącznik nr 2. 
 


