ZAPYT
ZAPYTANIE
OFERTOWE NR 13/FPK/2015

W związku z realizacją projektu pn.:

Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”

w ramach Działania 5.1
5 „Rozwój
Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
biznesu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pomorskiego
na lata 2007-2013
zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawców
maszyn i urządzeń.

Toruń, 18maja 2015r.

Toruń, dnia 18.05.2015
18
r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadań dla spółkiChairconcept.com
Chairconcept.com sp. z
o.o. oraz w trybie zapytania ofertowego.
I. Zamawiający:
Chairconcept.com sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75c
87-100 Toruń
Tel. 56 660 05 24
e-mail: office@chairconcept.com
II. Opis projektu

Projekt polega narozwinięciu działalności gospodarczej klastra "GRUPA MEBLOWA HORECA"
oraz wzrostu jego konkurencyjności dzięki zakupowi i uruchomieniu platofrmy
komunikacyjno-logistycznej,
logistycznej, zakupowi i wdrożeniu wyników prac B+R, zakupowi baz danych,
promocji,
romocji, udziałowi w targach i misjach gospodarczych oraz dzięki przygotowaniu
obcojęzycznych materiałów
w informacyjno-promocyjnych.
informacyjno
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie maszyn i urządzeń wg. załączonej specyfikacji:
1.1 Zestaw urządzeń do przygotowania produkcji CAD dla materiałów tapicerskich.
Parametry:
- fotodigitizer
otodigitizer z funkcją pobierania kształtów za pomocą kamery lub aparatu fotograficznego,
wraz ze stołem lub tablicą oraz aparatem fotograficznym lub kamerą;
- ploter:
loter: szerokość robocza min 1,80 cm, maks., zdalne sterowanie wi-fi,
wi fi, system operacyjny i
karta sieciowa wraz z adresem IP;
- komputer PC Intel min. CORE I7, min. 8 Gb RAM, HDD min. 750 Gb, Windows 7 lub 8.1,
monitor LCD min. 23" 1920x1200;
- gwarancja min. 12 miesięcy;

1.2 Nóż taśmowy (krajarka) uniwersalny do ciecia tkanin i pianki
pianki tapicerskiej.
Parametry:
- wysokość cięcia min. 20 cm;
- płynna regulacja
ja przesuwu taśmy;
- stół z nadmuchem,
dmuchem, wymiar min. 180-200
180
cm;
- system silikonowania taśmy tnącej;
- gwarancja min. 24 miesiące.
1.3 System lagujący.
Parametry:
- stół krojczy o długości min. 6 m;
- urządzenie
rządzenie powinno zawierać: stelaż stołu krojącego,
kroj cego, blat stołu z kątownikiem
aluminiowym, wózek jezdny, listwy jezdne, odkrawacz tkanin z automatycznym
automat
licznikiem
warstw, listwę dociskową;
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.4 Pilarka taśmowa
Wyposażenie elektryczne:
- napięcie zasilania 3x 400 V,
- napięcie zasilania 1x 230 V,
- częstotliwość 50 Hz, moc silnika 3,5 KM (2,5 kW) S6/40% .
Pilarka taśmowa:
- wysokość cięcia w mm min. 310,
- szerokość cięcia w mm min. 420,
- koła-¨ w mm min. 440,
- prędkość
ędkość obrotowa kół w obr./min min. 850, szybkość skrawania w m/sek. Min. 20,
- długość piły taśmowej w mm min. 3976,
- szerokość piły taśmowej w mm min. 6-25.
6
Dane ogólne:
- wysokość robocza w mm min. 886,
- wymiary stołu w mm min. 420x575,
- przechył stołu min. -10°–+45°,
+45°,
- wysokość całkowita w mm min. 1865,
- króciec odciągu
gu ¨ mm 1 x 120, waga w kg min. 170 kg,
- brzeszczot pilarki taśmowej 16 mm,
- gwarancja min. 12 m-cy.
1.5 Pilarka formatowa.
Parametry:
Wyposażenie elektryczne:

- napięcie zasilania 3x 400 V,
- częstotliwość zasilania
ania 50 Hz, min. 7,5 KM (5,5 kW),
- wskaźnik prędkości obrotowych (tylko dla 3 prędkości obrotowych)
Pilarka:
- średnica tarczy piły 250–400
400 mm,
- wysokość cięcia do min. 133 mm,
- 3 prędkości obrotowe 3500/4500/5500 obrotów/minutę,
- ręczny przechył tarczy pilarki,
- agregat podcinacz 1,5 KM (1,1 kW), regulowany na wysokość i na boki,
- szerokość cięcia równoległego 1250 mm,
- min. szerokość przy transporcie 1000 mm,
- osłona górna tarczy piły dla szerokości cięcia do 1250 mm, odchylana z pola roboczego,
- stół formatowy XL, długość cięcia 3200 mm, anodowany,
- stół wysięgnika 1500 dla stołów formatowych 2500–3700
2500
m.
Dane ogólne:
- wysokość robocza w mm min 890, min.
min. szerokość przy transporcie w mm - min. 1000,
- średnica króćca odciągu w mm przy pilarce/osłonie górnej tarczy piły, ciężar kg (z
przeciętnym wyposażeniem min. 885 kg,
- gwarancja min. 12 m-cy.
1.6 Frezarka wrzecionowa.
Parametry:
Wyposażenie elektryczne:
- napięcie 3x 400 V ,
- napięcie 1x 230 V, Moc silnika 5,5 KM(4KW) S6/40%,
- częstotliwość 50 Hz w standardzie,
- frez prawo-,, lewo obrotowy ,
Frezarka:
- przechylne wrzeciona 90°–45°
45° w standardzie ,
- prędkości obrotowe 3000/6000/8000/10 000 obr./min w standardzie,
- wrzeciono-¨¨ 30 mm, 100 mm wysokość robocza w standardzie,
- przykładnica frezarki 220 dla narzędzia max. 220 mm w standardzie,
- ax średnica narzędzi opuszczanych
szczanych przy 90° min. 180 mm,
Dane ogólne:
- wymiary stołu w mm min. 950x370 mm,
- ciężar (kg) - min. 350 kg,

- gwarancja min. 12 m-cy.

1.7 Wyrówniarko-grubiarka.
Parametry:
Wyposażenie elektryczne:
- napięcie
cie 3x 400 V w standardzie,
- częstotliwość 50 Hz, moc silnika
siln 5,5 KM (4,0 kW) S6/40%,
Strugarka wyrówniarka
wniarka i innowacyjny wał
wa nożow, wał strugarski z nożami
ami spiralnymi np:
Silent-POWER,
Liczba noży - Wał strugarski z nożami
no
spiralnymi Silent-POWER - min. 62 .
Max. grubość zbioru (mm) - min. 4 mm,
- szerokość strugania
trugania (mm) min. 410 m,
- długość stołów wyrówniarki
wniarki (mm) min. 1800 mm,
- przykładnica wyrówniarki ¬przechylna
przechylna 90°–45°,
90
, anodowana w standardzie,
- długość przykładnicy wyrówniarki
wniarki (mm) min. 150 x 1100 mm .
Strugarka grubiarka:
m) min 406 mm,
- szerokość strugania (mm)
- długość stołu
u grubiarki (mm) min. 600 mm,
- min.–max. wysokość strugania 4–225
4
mm w standardzie, max. grubość zbioru (mm) min. 4
mm,
- zsynchronizowana przekładnia
adnia posuwowa 6 m/min (50Hz) w standardzie,
Dane ogólne:
gu min. 120 mm,
- fi króćca odciągu
- ciężar (kg) min. 400 kg.
- gwarancja min. 12 m-cy.
1.8 Hydrauliczna
ydrauliczna prasa krawędziowa CNC.
Parametry:
- nacisk min. 100 ton,
- minimalna długość gięcia 2000mm,
- odległość między stojakami min. 1500mm,
- prześwit min 530mm,
- szerokość stołu min. 95mm,
- wysokość stołu min. 850mm,
- wysięg min. 410mm,
- podpory przednie szt. 2,
- palce tylnego zderzaka szt. 2,
- prędkość w osi X min 250 mm/s,

- zakres przesuwu w osi X min. 650mm,
- moc min 10 kW,
- długość maszyny (L) max. 4000mm,

- szerokość maszyny (W) max. 1800 mm,
- wysokość maszyny max. 2800 mm,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.9 Pikowarka ramowa.
Parametry:
- minimalne pole pracy 210x230cm,
- minimalna grubość pikowania 1400g,
- funkcja obcinania nici,
- sterowanie komputerem,
uterem, możliwość wprowadzania wzorów,
- regulowana długość ściegu, regulowana prędkość wkłuć,
- ramy regulowane w komplecie,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.10 Ściana
ciana lakiernicza z oprzyrządowaniem (z podestem wentylowanym, instalacja
nawiewna do podłączenia
ia instalacji wodnej CO oraz instalacja recyrkulacji do sezonowni).
Parametry:
- typ wentylatora kanałowy 400,
- ilość wentylatorów 2 szt.,
- wykonanie przeciwwybuchowe ATEX,
- gabaryt ściany bez łapaczy 3000 x 440 x 1800,
- gabaryty L B H (z łapaczami) 3100 x 740 x 2100,
- sprężanie 500 Pa,
- moc silnika wentylatora 2 x 1,5kW,
- podest wentylowany – zabudowa kanału betonowego Inwestora 4m x2 m,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
Charakterystyka elementów instalacji wywiewu:
- dyfuzor ssania 1 szt.,
- tłumik hałasu lamelowy – podstawa wentylatorów 1 szt.,
- przepustnica jednopłaszczyznowa ręczna 2 szt.,
- kanał wyrzutowy fi 450 z kolektorem 1 kpl.,
- uchwyty ścienne – konsola 2 szt.,
- tłumik wyrzutowy 1 szt.,
- wyrzutnia typ E 450 x 450 1 szt.,
- gwarancja min. 12 miesięcy.

Charakterystyka elementów instalacji nawiewnej:
nawiewnej
- czerpnia ścienna 1 kpl.,
- przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem el. 1 kpl.,
- kaseta z filtrem wstępnym kieszeniowym G3 1,5 m2,
- wymiennik wodny CO 110 kW, 80 /60 st.C 1 szt.,
- wentylator nawiewu w obudowie 10 200 m3/h, 3 kW 1 kpl.,
- wymiennik krzyżowy w obudowie – odzysk ciepła,
- moc odzyskiwana ca 50 kW 1 kpl.,
- zapotrzebowanie na ciepło 80 kW,
- kanał łączący 1 kpl.,
- plenum nawiewu,
- plafony nawiewne nad stanowiskiem
stanowiskiem aplikacji o wym. 2000 x 1000 x 400 3 szt.,
- filtr stropowy F5 6 m2,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
Charakterystyka instalacji recyrkulacji do sezonowni
- wydajność wentylacji 6000 m3/h,
- moc silnika wentylatora 1,5 kW,
- moc nagrzewnicy 30 kW,
- recyrkulacja > 25%,
- regulacja temperatury - ręczna,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.11 Mobilny stół szlifierski – 2 szt.
Parametry:
- gabaryty L B H 1960 x 960 x 800,
- typ
yp mobilny , pokrycie ruszt stalowy –z okładziną ochronną PU,
- typ wentylatora promieniowy,
ieniowy,
- spręż max. 2000 Pa,
- moc silnika 1,1, Kw.,
- obroty 2780/min.,
- wydajność 0,69 m3/s.
- gwarancja min. 12 miesięcy.
Filtracja pyłów:
- powierzchnia filtrowania filtr kartonowy – 1 stopień 0,5 m2,
- powierzchnia filtrowania filtr kieszeniowy – 2 stopień 1 m2,
- powierzchnia filtrowania filtr G10 - 3 stopień `1 m2,
- sprawność filtracji pyłów > 99%,
- obsługa – ręczna,

- gwarancja min. 12 miesięcy

1.12 Polerka rotacyjna do obróbki powierzchni lakierowanych.
Parametry:
- pobór mocy 1200 W,
- prędkość
ość obrotowa na biegu jałowym 400-2100
400
min-1,
- talerz polerski O maks. 150 mm,
- wrzeciono M14,
- ciężar 2,1 kg,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.13 Pompa pneumatyczna.
Parametry:
- typ: kompaktowa pompa EOS 30-C25
30
ze zbiornikiem grawitacyjnym,
- przełożenie pompy 30/1,
- wydajność w cyklu 25 cm3/cykl,
- wydajność przy 30 cykli/min 0,75 l/min,
- pistolet natryskowy Xcite™ 200 Airmix,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
1.14 Piec do laminacji szkła.
Parametry:
- liczba poziomów roboczych: 1,
- rama stalowa,
- parametry sterowane: temperatura, czas procesu oraz wartość próżni,
- rodzaj folii laminującej: EVA,
-maksymalny
maksymalny wymiar szkła: 3300x1500 mm,
- moc znamionowa elektryczna: 16-22
16
KW,
- linia zasilania elektrycznego: 400V,
- napięcie zasilania: 380/50Hz,
80/50Hz,
- temperatura znamionowa max. 180 C,
- masa pieca max. do 900 kg,
- gwarancja min. 12 miesięcy.
2.
Zamawiający
cy zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferenta o okazanie referencji
potwierdzających posiadane przez niego doświadczenie w realizacji usług podobnych do tych
określonych w przedmiocie zamówienia.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferenta o przedstawienie
uszczegółowienia oferty lub wyjaśnień dotyczących oferty.
4.
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, podpisze z wybranym Wykonawcą umowę
terminową na realizację niniejszego zlecenia.

5.
Zamawiający dopuszcza możliwość
możliwoś składania ofert częściowych.
6.
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
7.
W przypadku niesatysfakcjonującego poziomu świadczonych usług, Zamawiający ma
prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy.
8.
Zapytanie ofertowe dotyczy jedynie fabrycznie nowych maszyn i urządzeń.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.07.2015r.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
A OFERTY
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferent powinien stworzyć ofertę po zapoznaniu się ze wszystkimi rozdziałami
składającymi się na zapytanie ofertowe.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania
ofertowego.
4. Oferta powinna zawierać osobną informację o maksymalnym czasie jego realizacji.
5. Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać w szczególności:
a) cenę netto wykonania danego zadania,
b) informację o terminie wykonania zadania
c) informacje o warunkach płatności.
6. Oferta powinna:
 posiadać datę sporządzenia,
 zostać podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 opatrzona pieczątką firmową.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru ofert:
L.p.

Nazwa

Sposób oceny

Max liczba pkt.

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie
określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za
wykonanie zadania, wyliczonego w formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc)
zapytania.
będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
1

Cena netto

Kc = Cn / Co * 100

100

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium
„Cena netto”
RAZEM

100

Powyższe kryteria będą stosowane oddzielnie do każdego z zamawianych zadań.Spośród
ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę (lub oferty), która
spełnia wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz
uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej dla danego zadania.
VII.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

Odpowiedzi
edzi na zapytanie ofertowe należy składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@chairconcept.com
•

w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
Chairconcept.com sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75c
87-100 Toruń

•

lub osobiście do siedziby firmy (adres j.w.).

Termin składania ofert: do 25 maja 2015 roku, do godz. 9:30.
9:3
10.00. Oferty, które wpłyną po terminie nie
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.00.
będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia jest Pełnomocnik
Zamawiającego:
Paulina Skrzynecka, numer telefonu: 056 656 2402, adres e-mail:
mail: office@chairconcept.com
VIII.

SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przedstawione kryteria. Oferta, która uzyska
największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. O wyborze oferty
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.
Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana drogą mailową w terminie do 3 dni
roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty, na adres e-mail
e mail podany przez
Wykonawcę. Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy na wykonanie usługi
wchodzącej w skład zapytania ofertowego.
ofe
IX.

ZAŁĄCZNIKI
a. Wzór formularza ofertowego

załącznik nr 1 – Wzór oferty

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na zapytanie ofertoweNR 13/FPK/2015

na wykonanie zadań w związku z realizacją projektu pn.:
pn.

Realizacja zadań strategii rozwoju klastra „Grupa Meblowa HoReCa”

w ramach Działania 5.1
5 „Rozwój
Rozwój instytucji otoczenia biznesu”
biznesu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pomorskiego
na lata 2007-2013

1. DANE WYKONAWCY
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data rozpoczęcia
działalności

1.

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY

Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

3. DATA WYSTAWIENIA OFERTY: ……………………………………………………………………………….

4. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: ……………………………………………………………………………….

5. OFERTA DOTYCZY WYKONANIA ZADANIA(Ń) NR: …………………………………………………………….
…………………………………………………………

6. OFERTA CENOWA:
CENA JEDNOSTKOWA
(PLN NETTO)

L.p.

NAZWA ZADANIA

1

Zestaw urządzeń do przygotowania produkcji CAD
dla materiałów tapicerskich

2

Nóż taśmowy (krajarka) uniwersalny do ciecia
tkanin i pianki tapicerskiej

3

System lagujący

4

Pilarka taśmowa

5

Pilarka formatowa

6

Frezarka wrzecionowa

7

Wyrówniarko-grubiarka

8

Hydrauliczna
ydrauliczna prasa krawędziowa CNC

9

Pikowarka ramowa

10

Ściana lakiernicza z oprzyrządowaniem

11

Mobilny stół szlifierski – 2 szt.
szt

12

Polerka rotacyjna
lakierowanych

13

Pompa pneumatyczna

14

Piec do laminacji szkła

RAZEM

do

obróbki

powierzchni

CZAS REALIZACJI
ZADANIA

Wartość całkowita oferty netto (bez VAT): ………………………… PLN (słownie: …………….………….)
…………….…
Podatek VAT: ……………………………….PLN (słownie: ……………………………….)
Wartość całkowita oferty brutto (z VAT) …………………….PLN (słownie: ………………………………..).

7. OŚWIADCZENIE OFERENTA
Ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y, że:
podane ceny będą stałe w trakcie obowiązywania umowy, w cenie naszej oferty zostały
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
akceptuję/jemy termin i warunki realizacji zamówienia,
gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie
zgodnie z treścią zapytania
ofertowego oraz założeniami
eniami wniosku o dofinansownieprzedmiotowego
dofinansownieprzedmiotowego projektu,
oświadczam(y), że jestem(śmy
śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni, licząc od terminu
składania
adania ofert tj. do dnia 08.06.2015r.;
08.06
w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję/emy się
zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
Zamawiają
posiadam/y niezbędna wiedzę i doświadczenie,
dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie jestem(śmy) podmiotem powiązanym kapitałowo/osobowo z Zamawiającym.

……………………………….
Miejscowość i data

………………………………………………………….
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

