ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/1.2.2.RPOWM
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
I oś priorytetowa „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w
przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw”
Nazwa i adres zamawiającego:
Rock Master s.c.
Mariusz Gołkowski, Zbigniew Cygan
Ul. Królewska 94/11
30-079 Kraków
NIP: 9451844489
Tytuł projektu:
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie ROCK MASTER s.c. w celu
prowadzenia badań w branży zabezpieczeń przed upadkami z wysokości.
Numer projektu:
RPMP.01.02.02-12-0545/16
Tryb udzielania zamówienia:
Konkurs ofert
Kod CPV:
30232100-5
Nazwa kodu CPV:
Drukarki i plotery
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:
31.05.2017 r.
Termin składania ofert:
Oferty można składać do dnia 07.06.2017
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego
Miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty można składać:
a. Elektronicznie na adres: ac@rockmaster.eu i office@rockmaster.eu lub
b. W wersji papierowej (osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską) do siedziby firmy:
Rock Master s.c.
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Mariusz Gołkowski, Zbigniew Cygan
ul. Królewska 94/11
30-079 Kraków
2. Liczy się data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie
zwrócone bez otwierania.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Agnieszka Czyżkowska, e-mail: ac@rockmaster.eu
Nr telefonu osoby do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
+48 608 570 500
I.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa drukarka 3D - 1szt., o następującej
specyfikacji:
- przestrzeń robocza minimum 300 mm x 300 mm x 500 mm
- rozdzielczość warstwy w zakresie minimum 50-300 mikronów (0,05 mm – 0,3 mm)
- prędkość drukowania dochodząca do 400 mm/s
- metalowy ekstruder z wymienną głowicą ze stali nierdzewnej
- materiał: wszystkie materiały termoplastyczne do druku w technologii FDM/FFF
- średnica filamentu - 1,75mm
- stół podgrzewany w zakresie minimum 30 stopni C - 120 stopni C
II.
Cel zamówienia
Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia Dostawcy,
który dostarczy fabrycznie nową drukarkę 3D w celu wyposażenia Centrum BadawczoRozwojowego Zamawiającego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum BadawczoRozwojowego w firmie ROCK MASTER s.c. w celu prowadzenia badań w branży zabezpieczeń
przed upadkami z wysokości”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa
przedsiębiorstw”
III.
Harmonogram realizacji zamówienia
14.06.2017 – 26.07.2017. Zamówienie zostanie złożone do dnia 14.06.2017.
IV. Dodatkowe warunki
1. Zamawiający określa następujące kryteria dopuszczeniowe:
a) spełnienie wszystkich zdefiniowanych w przedmiocie zamówienia parametrów
technicznych;
b) wymagana maksymalna reakcja serwisu 48 godzin (z dojazdem do Zamawiającego);
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c) przedmiot zamówienia musi być objęty przynajmniej rocznym okresem gwarancji;
d) przedmiot zamówienia musi obejmować szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie
Zamawiającego.
Po spełnieniu tych warunków oferty zostaną skierowane do oceny punktowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. W cenie oferty Oferent powinien uwzględnić wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne
do poniesienia dla realizacji zadania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Ceny podane w walutach innych niż PLN zostaną przeliczone na PLN na potrzeby oceny
ofert po średnim kursie NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych
zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na
wezwanie Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów
spełniających warunki udziału w postępowaniu oraz kierując się kryteriami wyboru oferty
określonymi w punkcie V.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany
będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert.
9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10. Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za rażąco niską.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy
z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie 7 dni od dnia zakończenia
terminu składania ofert. Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru oferty.
V.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta przygotowana wg następujących wytycznych:
a) Oferta musi mieć formę pisemną;
b) Oferta powinna zawierać:
• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG);
• Datę przygotowania i termin ważności oferty;
• Cenę całkowitą (wraz z transportem) brutto;
• Dane techniczne oferowanego urządzenia;
• Warunki i termin płatności;
• Termin realizacji zamówienia;
• Odniesienie się do wszystkich parametrów technicznych dotyczących przedmiotu
zamówienia;
• Informację o okresie gwarancji na urządzenie;
• Informację o czasie maksymalnej reakcji serwisu (z dojazdem do Zamawiającego);
• Informację na temat ceny 1 godziny serwisu wraz z dojazdem;
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Informacje o szkoleniu z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego;
Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem
oferty.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VI.
Kryteria oceny i opis sposoby przyznawania punktacji
1. Kryteria formalne
Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty:
- nieczytelne
- nie złożone w wyznaczonym terminie
- niekompletne: brak załączników, brak podpisu
- niespełniające warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków
formalnych udziału w postępowaniu przez zastosowanie
kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy
wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy
spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń,
dokumentów, załączników, załączenie ich w niewłaściwej
formie lub niezgodne z wymaganiami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało
wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu.
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające ocenę
formalną.
2.Kryteria merytoryczne
Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o
następujące kryteria:
1. CENA - ( KC ) – waga 80%.
2. CENA 1H PRACY SERWISU WRAZ Z DOJAZDEM - ( Ks
) – waga 20%.
Ad. 1 CENA – maksymalna liczba punktów – 80.
Oferent podaje cenę brutto zamówienia.
Liczba punktów obliczana wg wzoru:
(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 80 = liczba punktów
oferty rozpatrywanej
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Ad. 2 CENA 1H PRACY SERWISU WRAZ Z DOJAZDEM maksymalna liczba punktów – 20.
Oferent podaje cenę brutto jednej godziny pracy serwisu
wraz z dojazdem.
Liczba punktów obliczana wg wzoru:
(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 20 = liczba punktów
oferty rozpatrywanej

Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg
wzoru:
Wartość punktowa oferty = (KC) + (Ks)

Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej, tj.
takiej która uzyska najwyższą liczbę punktów.
VII.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
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 przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VIII.
Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego
1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
W ramach składania wniosku o płatność oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do
właściwej instytucji publicznej.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.rockmaster.com.pl oraz w
siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń.
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