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Zapytanie ofertowe Nr SLC/06/2020/WP 

Na dostawę ramienia gwintującego 

 

w ramach projektu „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego automatycznego wymiennika palet  

w 5-osiowych centrach obróbczych CNC”, współfinansowanego ze środków europejskich,  

w ramach aplikowania o środki z działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

1. Zamawiający 

SLC - Automation Sp. z o.o. 

ul. Łaszczowiecka 7c 

22-600 Tomaszów Lubelski 

REGON: 362457704, NIP: 9212031903, KRS: 0000574260 

Reprezentowany przez: Mateusz Piechnik – prezes zarządu 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ramienia gwintującego dla firmy SLC-Automation 

sp. z o.o. w ramach aplikowania o środki zdziałania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

2.2 Kod CPV: 42622000-2 Maszyny do frezowania lub gwintowania 

2.3 Szczegółowy opis zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie ramienia gwintującego. 

2.4 Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia – ramię gwintujące przeznaczone do 

wykonywania szybko i precyzyjnie gwintów w otworach przelotowych i nieprzelotowych. Tryb 

automatyczny pozwala na gwintowanie na zadaną głębokość wraz z automatycznym powrotem 

gwintownika. 

Ramię gwintujące musi posiadać następujące wyposażenie, cechy i możliwości: 

• Minimalny zakres gwintowania M3-M22 w stali nierdzewnej grubości do 20 mm, 

• Cyfrowy czytnik obrotów, 

• Głowica wielopozycyjna, 

• Wyposażenie w system chłodzenia gwintownika mgłą olejową, 
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• Wyposażenie w pozycjoner magnetyczny do ustawienia kąta, 

• Wyposażenie w system szybkiej wymiany oprawek, 

• Wyposażenie w automatyczny programator głębokości gwintowania, 

• Wyposażenie w uchwyt montażowy ramienia do stołu. 

 
2.5 Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji oferowanych parametrów w Zapytaniu 

ofertowym nr SLC/06/2020/WP na podstawie dokumentacji technicznej producenta przedmiotu 

zamówienia przedstawionej wraz z ofertą oraz podczas odbioru przedmiotu zamówienia w 

siedzibie Zamawiającego, tj. podczas próbnego testowania. 

2.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

3.1 Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym*. Niezbędne jest dołączenie do oferty uzupełnionego oświadczenia 

o braku powiązań, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3.2 Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: 

− termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę maszyny max. 30 

dni od momentu złożenia zamówienia. 

− płatność - min. 30 dni od daty wystawienia faktury;  

− termin ważności oferty – min. 30 dni od daty zakończenia konkursu 

tj. od 29.12.2020. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty 

4.1 Oferta powinna: 

− zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;  

− posiadać datę wystawienia;  

− posiadać termin realizacji zamówienia - w przypadku podania przedziału czasowego 

pod uwagę będzie brany maks. czas dostawy;  

− posiadać datę ważności – min. 30 dni od daty zakończenia konkursu tj. od 

29.12.2020. 
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− zawierać co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych 

zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu 

poprzedzającym termin złożenia ofert), 

− zawierać informację o wszystkich dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu 

zgodnie z punktem 3; 

− powoływać się na numer zapytania ofertowego – SLC/06/2020/WP. 

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty 

z przyczyn formalnych. Zamawiający zastrzega, że będzie uprawniony do wezwania wyłonionego 

oferenta do przedstawienia, przed podpisaniem umowy, dowodów potwierdzających prawdziwość 

złożonych oświadczeń. W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przedstawi tych dowodów  

w terminie 7 dni od wezwania lub dowody te nie potwierdzą prawdziwości oświadczenia, 

Zamawiający odstąpi od podpisania umowy i zaprosi do podpisania umowy tego oferenta, którego 

oferta uzyskała kolejną najwyższą ocenę punktową w ramach ustanowionych kryteriów oceny. 

 

5. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

5.1 Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

− złożenie oferty w terminie;  

− przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 4;  

− ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria 

zawarte w punkcie 2 niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności 

muszą być dostępne);  

− ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu 

określone w pkt. 3 i 4 zapytania ofertowego. 

5.2 Kryterium oceny oraz sposób dokonania oceny ofert: 

A. Cena netto (podana w PLN lub EUR*) * w przypadku oferty podanej w EUR do 

przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia wyboru oferty. Punkty w 

ramach kryterium ceny netto w PLN/ EUR będą przyznawane wg następującej 

formuły:  

An = (C min / Cr ) x 80 pkt. 
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  gdzie:  

  C min – cena minimalna w zbiorze,  

  C r – cena oferty rozpatrywanej  

  A n – ilość punktów przyznana ofercie. 

  Maksymalna ilość punktów 80. 

 

B. Czas realizacji zamówienia: Punkty w ramach kryterium czasu realizacji będą 

przyznawane wg formuły: 

− do 14 dni – 20 pkt. 

− od 15 do 30 dni – 10 pkt. 

− powyżej 30 dni – 0 pkt. 

  Maksymalna ilość punktów 20. 

 

Maksymalna łączna liczba punktów 100. Łączna punktacja oferty obliczona zostanie jako 

suma ilości punktów z poszczególnych kryteriów. 

 

6. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmujący dostawę maszyny max. 30 dni od 

momentu złożenia zamówienia. 

 

7. Miejsce oraz termin składania oferty 

7.1 Termin składania ofert: do 29.12.2020r. godz. 23.59 

7.2 Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: info@slc-automation.pl lub osobiście/kurierem na adres: ul. Łaszczowiecka 7c, 

22-600 Tomaszów Lubelski. 

7.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia 

oferty do Zamawiającego. 

7.4 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

7.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
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8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

8.1  Informacja o niniejszym Zapytaniu ofertowym zamieszczona została na stronie 

internetowej https://www.slc-automation.pl/?zamowienia-publiczne.  

8.2  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów 

elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.  

8.3 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

8.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów bez 

podania przyczyny. 

 

9. Warunki zmiany umowy 

9.1 Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w postaci aneksu do niej: 

a) w zakresie terminu realizacji usług (rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług);  

b) jeśli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy;  

c) jeśli nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy.  

8.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie nieistotne zmiany umowy, rozumiane w ten sposób, że 

wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby na krąg 

Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. 

 

10. Dodatkowe informacje 

10.1 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. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim 

oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. 

10.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia 

postępowania bez wyboru oferty. 
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11. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty 

11.1 Każdy Oferent ma prawo zwrócić się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty 

elektronicznej do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotowego Zapytania 

ofertowego. Obowiązek Zamawiającego dotyczący udzielania wyjaśnień uwarunkowany jest 

wpłynięciem do Zamawiającego wniosku o wyjaśnienia nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11.2 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 

odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 

pisemności postępowania. 

11.3 Kontakt w sprawie Zapytania ofertowego:  

Dodatkowych informacji udziela p. Mateusz Piechnik 

pod adresem email: info@slc-automation.pl lub nr tel. +48 794 935 718 

 

12. Załączniki:  

Załącznik nr 1 Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

Załącznik nr 2 Formularz oferty 

  

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Klauzula informacyjna RODO: 
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1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Firmę SLC-Automation Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z 

poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z 

zakresu ochrony danych osobowych.  

2. Firma SLC-Automation Sp. z o.o. oświadcza, że jest administratorem danych, o których 

mowa w niniejszym postępowaniu.  

3. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Mateusz 

Piechnik, e-mail: info@slc-automation.pl. 

4. Firma SLC-Automation Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i 

celu wykonania umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO oraz Ustawy o rachunkowości.  

5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu, zawarcia umowy oraz 

wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak 

podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.  

6. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi SLC-

Automation Sp. z o.o. podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

zamówienia.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.  

8. Oferentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia w 

przypadkach określonych w przepisach RODO.  

9. W każdej chwili Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia 

wynikający z przepisów. 


