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         Toruń,  20.12.2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

Combinath Sp. J. M. i E. Nath 

ul.  Rudacka 122 

87-100 Toruń 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa i montaż automatycznej wykrawarki płaskiej (maszyna sztancująca) z 

wstępnym oczyszczaniem arkusza oraz usuwaniem frontowego odpadu z podajnikiem 

strumieniowym o parametrach technicznych niżej podanych: 

 

Min format arkusza        650 x 450 mm  

Max prędkość wykrawania    5 000 arkuszy/h  

Max nacisk       400 ton  

Zakres obrabianych podłoży    karton od 157 g/m² do 2000 g/m²       

tektura falista: B (1 ~ 5 mm)   

min zakres trzymania łapek    8 mm 

wysokość noża wykrawającego    23,8 mm  

Wysokość stosu samonakładaka   1 700 mm  

Wysokość stosu wykładania    1 445 mm  

Pobór mocy - maszyna podstawowa   31 kW  

Przyłącze elektryczne     380/220 V, 3 fazy, 50/60 Hz  

Ciężar   33 tony 

Przyssawkowy podajnik mogący podać dwuwarstwową tekturę w gramaturze 110g 

(falą do góry)  

Maszyna musi posiadać sekcję obierania oraz wykładania na stos lub stół odbiorczy. 

 

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie do procesu produkcji 

firmy Combinath Sp.J. nowej technologii produkcji wyspecjalizowanej tektury 

tłuszczoszczelnej i silikonowanej z falą F o szczególnych zastosowaniach i właściwościach”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.6.2 

 

 

Kod CPV: 42000000-6 Maszyny przemysłowe 

      42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

 

Miejsce dostawy maszyny: hala produkcyjna położona w Toruniu na ul. Rudackiej 122. 

 

III. OCENA OFERT 

 

1. Kryteria oceny: 

Cena (oczekiwane wynagrodzenie brutto): maksymalnie 100 pkt. 

Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym 

wzorem: 
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najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt., 

kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x(Cn/C1)] 

gdzie C1 - wartość najniższej oferty, Cn - wartości kolejnych ofert. 

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C 

gdzie: 

O – Ocena 

C – Cena 

2. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta spełniającą warunki 

dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz uzyskująca największą liczbę 

punktów w kryteriach oceny. 

3. W przypadku gdy cena oferty zostanie wyrażona w EURO, Zamawiający na potrzeby 

porównania złożonych ofert dokona przeliczenia zaoferowanej ceny na PLN                                     

z uwzględnieniem średniego kursu NBP dla waluty EURO obowiązującego na dzień 

składania ofert. 

 

IV. Do udziału w postępowaniu będą dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 

1. Dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wykonania                        

zamówienia. Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy będą w stanie wykazać, iż przed 

upływem składania ofert, zrealizowali minimum jedną usługę w zakresie dostawy i 

uruchomienia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia wraz z instruktarzem 

szkoleniowym. Udokumentowanie tego faktu nastąpi poprzez przedłożenie wraz z ofertą 

umowy na wykonanie ww.usług/referencji/protokołów wykonania usługi i/lub wszelkich 

innych materiałów świadczących na korzyść oferenta. 

 

2. Dostawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć certyfikaty CE dla. ww. 

urządzenia. 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. W ofercie proszę podać cenę brutto urządzenia.   

2. Termin składania ofert: do 19.01.2018 r. 

3. Oferty należy złożyć w firmie Combinath Sp.J. M. i E. Nath, ul. Rudacka 122, 87-100 

Toruń osobiście, drogą pocztową lub emailem na adres: joanna.wyrwas@combinath.pl 
 

W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną za dochowanie terminu uznaje się wpływ 

oferty do siedziby Zamawiającego. 

 

4. Dodatkowych informacji udziela Joanna Wyrwas pod numerem telefonu +48 530872182 

oraz adresem e-mail: joanna.wyrwas@combinath.pl 

5. Ważność oferty: minimum 30 dni 

6. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2018 r. 

7. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych oraz 

kapitałowych z Zamawiającym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego . 

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 

mailto:kpiesik@novumplast.pl
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przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności 

na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,  

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. 

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną 

wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz zamieści 

informacje o wyborze wykonawcy na stronie internetowej na której zapytanie ofertowe było 

upublicznione. 

9. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.). 

10. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy 

wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez 

podania przyczyny. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej 

wykonania w następujących okolicznościach:  

 

-    konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania 

zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu przez Instytucję 

Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020,  

 

- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią 

spowodowanych.  

  

Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej 

przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.  

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań 


