Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016 z dnia 29.07.2016
w związku z realizacją projektu o nr RPWP.01.05.02-30-0605/15, pn.
„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji na poziomie
procesowym i produktowym”
realizowanym przez Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. S.k.
w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu
ogłasza się nabór ofert na:
dostawę zrobotyzowanego stanowiska do współpracy z tamponiarką

Zamawiający:
Schlösser – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Przełęcz 27
60-115 Poznań

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zrobotyzowanego stanowiska do współpracy z tamponiarką:
Stanowisko na potrzeby linii produkcyjnej głowic termostatycznych produkowanych przez Schlösser
Heiztechnik umożliwiające automatyzację i optymalizację procesu nadruku logotypu na głowicach
termostatycznych.

Specyfikacja zrobotyzowanego stanowiska:
Robot przemysłowy 6 osiowy (zasięg szczelność IP65+ kontroler, wyposażony w układ chwytaka,
zaprojektowany i przystosowany do odbierania elementów wg dostarczonych przez firmę Schlosser
wzorów.
Robot powinien pobierać detale i aktywnie współpracować z zespołem 3 kamer z dobranymi
oświetlaczami.
Stanowisko powinno posiadać klatkę zamykającą dostęp bezpośredni do obszaru pracy robota. Klatka

wyposażona powinna być w furtkę zabezpieczoną wyłącznikami bezpieczeństwa IV kategorii.

Elementy techniczne:
- chwytak, podstawa robota, układ podający, uchwyty kamer, oświetlenie oraz układ elektryczny
- mechanika i pneumatyka układu: podstawa robota, szyna jezdna kompletna, zespół przenośników
podający i odbierający, mechanika układu podającego detale pod robota, mocowanie oświetlenia dla
układu wizyjnego kompletne, chwytak kompletny, pneumatyka kompletna, osłona stanowiska z
furtką zabezpieczoną wyłącznikami bezpieczeństwa IV kategorii
- elementy układu elektrycznego: szafa sterownicza z wyposażeniem, moduł bezpieczeństwa dla
ogrodzenia robota oraz stopów awaryjnych, zabezpieczenia napędów, styczniki, listwy zaciskowe
- oprogramowanie systemu wizyjnego z zaprogramowaniem do 15 wzorców detali
- oprogramowanie robota przemysłowego i sprzęgające jego pracę z pracą tamponiarki

Funkcjonalności:
- Pobranie przeznaczonych do logowania detali z miejsca poboru
- Podanie detalu pod kamerę orientującą osiowe położenie detalu
- Odbiór gotowego detalu z gniazda 1 lub 2 tamponiarki
- Podanie detalu do tamponiarki (gniazdo 1 lub 2)
- Po sprawdzeniu odłożenie do grupy detali dobrych lub złych

Założenia do cyklu pracy:
1. Robot pobiera detale i po identyfikacji położenia wkłada w wolne gniazdo maszyny.
2. Maszyna rozpoczyna cykl.
3. W tym czasie robot odbiera gotowy detal z drugiego gniazda i wykonuje wraz z systemem
kamery kontrolę jakości nadruku.
4. Po weryfikacji i odłożeniu detalu robot jedzie po kolejny detal.
5. Robot pobiera detale i po identyfikacji położenia detalu i otrzymaniu sygnału z maszyny o
końcu cyklu wkłada w wolne gniazdo maszyny (gniazdo nr 2).
6. Maszyna rozpoczyna kolejny cykl pracy.
7. Robot jedzie po gotowy detal do gniazda nr 1.
8. Cykl się powtarza.

Kody CPV:
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42997300-4 Roboty przemysłowe

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- mają status przedsiębiorcy,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadają wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze
względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Opis sposobu przygotowania oferty oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Schl össer – Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o. o.
Sp.k., ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań lub w formie elektronicznej na adres
a.maschke@schlosser.com.pl do dnia 23.08.2016 do godziny 15.30 (decyduje data i godzina
dostarczenia)
Oferty złożone w innej formie i/lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone.
Oferty mogą być składane z wykorzystaniem wzoru określonego w zał. nr 1 do niniejszego zapytania
lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
- datę wystawienia oferty
- nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu
- opis przedmiotu zamówienia
- termin wykonania zamówienia (nie później niż do dnia 20.12.2016)
- termin ważności oferty (minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. minimum do
22.09.2016 r.)
- cenę w kwotach netto i brutto określoną w PLN
- dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres
email).
- podpis osoby /osób uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy
czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi.
- oświadczenie Oferenta mówiące, że
* nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
* ma status przedsiębiorcy,
* posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* posiada wiedzę i doświadczenie,
* dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
* posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
Złożenie oferty nie spełniającej ww. warunków skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty będą oceniane według kryteriów opisanych w puncie Kryteria wyboru/wagi punktowe/
sposób przyznawania punktacji.
Złożenie oferty, która nie zawiera ceny w kwotach netto i brutto określonej w PLN skutkować będzie
jej odrzuceniem.
Termin wykonania zamówienia- nie później niż do 20.12.2016.
Złożenie oferty z dłuższym okresem skutkować będzie jej odrzuceniem.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, wariantowych, równoważnych.
Złożenie oferty częściowej, wariantowej, równoważnej skutkować będzie jej odrzuceniem.
Minimalny termin ważności oferty - wymagane minimum do dnia 30 dni od daty upływu terminu
składania ofert, tj. minimum do 22.09.2016 r.
Złożenie oferty z krótszym okresem ważności skutkować będzie jej odrzuceniem.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

LP

KRYTERIUM

ŁĄCZNA CENA NETTO W
PLN
TERMIN WYKONANIA DO
2.
31.10.2016
1.

WAGA PUNKTOWA
90 pkt
10 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w obu kryteriach wynosi 100 pkt.

Kryterium „Łączna cena netto w PLN” będzie oceniane na podstawie ceny netto w PLN dla całości
zamówienia zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według wzoru:

Liczba punktów =

najniższa cena netto w PLN przedstawiona w ofertach
-------------------------------------------------------------x 90 (waga punktowa)
cena netto w PLN oferty badanej

Kryterium „Termin wykonania do 31.10.2016” będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie
terminu wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku zawarcia w ofercie terminu wykonania do
dnia 31.10.2016 badana oferta otrzyma 10 pkt. Jeśli termin wykonania przedmiotu zamówienia
zawarty w danej ofercie jest dłuższy, nie otrzyma ona punktów w przedmiotowym kryterium.

Obliczenie ostatecznej punktacji:
Suma punktów uzyskanych w obu kryteriach stanowić będzie ostateczną punktację przyznaną na
etapie oceny poszczególnych ofert. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała najwięcej punktów w
trakcie oceny, zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z
Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem
danych kontaktowych/ adresowych wskazanych w ofertach.
Wyniki postępowania zostaną także upublicznione na stronie internetowej www.schlosser.com.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego.
Wykluczenia:
Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo 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 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.
Określenie warunków zmian umowy zawartej z dostawcą wybranym w ramach niniejszego
zapytania:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie do umowy takich
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty Sprzedającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić jedynie w
przypadku zaistnienia opóźnień z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zewnętrznego podmiotu,

których wcześniej nie dało się przewidzieć, które powinny być szczegółowo udokumentowane.

Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego.
Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej informacja zostanie niezwłocznie
zamieszczona na stronie internetowej: www.schlosser.com.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo także do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Pani Olena Zbroszczyk, Schl össer
– Heiztechnik Gruppe Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przełęcz 27, 60-115 Poznań,
olena.zbroszczyk@schlosser.com.pl, tel.: 61 830 50 05.
Otwarcie ofert nastąpi pierwszego dnia roboczego po dniu, w którym upływa termin składania ofert,
tj. 24.08.2016 o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki:
1. Wzór oferty

Zał.1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/UE/2016 z dnia 29.07.2016

OFERTA
Data wystawienia oferty ………………………..
Nazwa wystawcy oferty………………………..
Adres…………………………………………………….
………………………………………………………………
W nawiązaniu do zapytania ofertowego przedstawiam ofertę na wykonanie:
Opis oferty:
……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………

Warunki i informacje:


Termin wykonania zamówienia: …………………………………………



Termin ważności oferty: ……………………………………………………..

Oferta cenowa:
Dostawa zrobotyzowanego stanowiska do współpracy z tamponiarką:
Łączna cena netto
w PLN
Łączna cena

……………………………

brutto w PLN

……………………………

Oświadczenia:

Oświadczam, że
- nie jesteśmy/ jesteśmy* powiązani kapitałowo i/lub osobowo z firmą składającą zapytanie,
- nie mam/ mam* status przedsiębiorcy,
- nie posiadamy/posiadamy* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- nie posiadamy/posiadamy* wiedzę i doświadczenie,
- nie posiadamy/posiadamy* odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponujemy osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
- nie posiadamy/posiadamy* odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
(*niepotrzebne skreślić lub usunąć).
Osoba do kontaktu:
Szczegółowych informacji dotyczących oferty udziela:
Imię i nazwisko …….…………………………………………, Tel ..…………………, e-mail: …………….……………..…

Załączniki:
1.

………………………………………………………………………….- szt. ………………

2.

………………………………………………………………………….- szt. ………………
Podpis wystawcy oferty
………………………………………….

