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NA LATA 2007-2013

DOTYCZY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W
RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
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DZIAŁANIE: 5. 2. 2. – WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
Tytuł projektu: Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w
struktury przedsiębiorstwa produkcyjnego SITS Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zamówienia na:
System do transportu pionowo – poziomego poszyć meblowych.

Brodnica, dnia 01. 08. 2014 rok

SPIS TREŚCI:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Postanowienia ogólne.
Opis przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami.
Opis sposobu przygotowania ofert.
Miejsce oraz termin składania ofert.
Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

I.

ZAMAWIAJĄCY

Sits Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 60,
87-300 Brodnica
telefon/fax: +48564930700
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000270868.
Kapitał zakładowy 1 000 000 PLN, NIP 8741704017, REGON 340247556.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

2.
IV.

Zamawiający udzieli zamówienia w trybie zapytania ofertowego w przypadku zgłoszenia odpowiedniej
ilości ofert lub w trybie negocjacji ze względu na szczególne warunki zamówienia i ograniczoną liczbę
podmiotów wyspecjalizowanych, w razie niezgłoszenia odpowiedniej liczby ofert.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

System transportu poziomo – pionowy powinien zawierać, dawać możliwości:
 Stanowiska załadunku rozkrojów i poszyć,
 Stanowiska produkcyjne – szwalnicze,
 Stanowiska kontroli jakości,
 Stanowiska rozładunku wykonanych poszyć meblowych,
 System transportu musi mieć możliwość integracji z głównym systemem ERP pracującym
w firmie, tj. IFS APPLICATIONS (preferowany gotowy lub przynajmniej zaprojektowany
sposób migracji danych),
 System nie może posiadać punktów smarowniczych oraz łożysk tocznych (poza silnikami
napędowymi),
 System do transportu pionowego musi używać antystatycznych, niebrudzących
łańcuchów,
 System powinien w łatwy sposób być przezbrajany poprzez możliwość przesuwania
stanowisk szwalniczych,
 System w sposób automatyczny powinien równomiernie obciążać stanowiska
produkcyjne w prace, ewentualne zmiany obciążenia odbywać mogą się za
pośrednictwem operatora/lidera produkcji,
 Modułowość systemu i łatwość rozbudowy o kolejne stanowiska,
 Niezbędna możliwość drukowania raportów wydajnościowych
 Niezbędna możliwość drukowania raportów automatycznej kontroli czujników i
podzespołów mechanicznych,
 Zapewnienie efektywnego miejsca pracy poprzez wyeliminowanie chodzenia po materiał,
 Możliwość pracy na siedząco i na stojąco,
 Możliwość wizualnego zarządzania zleceniami produkcyjnymi,
 Pomiar czasów operacji produkcyjnych,
 Inwentaryzowanie produkcji w toku,
 Możliwość sortowania pracy w zależność od koloru, rodzaju tkaniny,
 Możliwość przedstawiania na stanowisku pracy dokumentacji technicznej w formie pliku
PDF.
System powinien posiadać przynajmniej jedno, choćby częściowe wdrożenie w branży tapicerskiej.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji do dnia 31. 03. 2015 rok.

V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.
2.
3.

VI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.
2.

VII.

W ofercie należy podać datę jej sporządzenia, osobę upoważnioną do kontaktu, termin ważności
oferty (nie krótszy niż 30 dni) oraz cenę.
W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu złożenia oferty.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

2.
3.
4.

VIII.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie,
faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.
Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z
oferentami jest Damian Duks; Telefon: +48564930828, +48607422641; Fax: +564930700; Adres email: damian.duks@sits.pl

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12. 08. 2014 rok w siedzibie firmy Sits Sp. z o.o., ul. Gen.
Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica, dopuszcza się również możliwość składania ofert drogą elektroniczną
na adres e- mail: damian.duks@sits.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert
na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM
Cena netto
Dostępność serwisu
Okres gwarancji

WAGA (%)
80
10
10

IX.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy/dostarczenia przedmiotu
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

