Warszawa, 19.04.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją
Projektu w ramach projektu POIR.01.01.01-00-0365/17-00, pt. „Opracowanie i wdrożenie
zaawansowanych technologii produkcji komponentów oraz ich integracja w formie innowacyjnego
panelu drzwiowego przeznaczonego do pojazdów samochodowychˮw ramach działania 1.1 POIR.
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
42994200-2 – Maszyny do przerobu tworzy sztucznych
ZAMAWIAJACY:
Boryszew Commodities Sp. z o.o.
siedziba:
ul. Jagiellońska 76
03-301 Warszawa

1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane
w modelowym prototypowym stanowisku do wtryskiwania i spieniania (dalej: prototypowe
stanowisko); zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z poniższymi wytyczymi Zamawiającego
i przy współudziale jego przedstawicieli:
 Wielkość płyt min. 2400 x 2000 mm;
 Przestrzeń między kolumnami min. 1800mm poziom x 1400 mm pion;
 Wysokość formy min. 700mm, maksymalny prześwit między płytami min. 3200mm uwzględniając
zamontowany stół obrotowy;
 Siła zwarcia min. 17000 kN;
 Ciężar formy: min. 15T płyta ruchoma, min. 20T płyta stała;
 Dwupłytowa konstrukcja prototypowego stanowiska;
 Realizacja ruchów równoległych układów: jazda płyty ruchomej, wyrzutnika, rdzeni oraz funkcji
uplastyczniania;
 Podstawowy układ plastyfikujący wykonujący wtrysk w technologii spieniania fizycznego
o parametrach:
 Średnica ślimaka min. 105 mm
 Możliwość pracy na materiałach zbrojonych włóknami o zawartości do 35%
 Wydajność wtrysku min. 1500 cm3/s dla ślimaka 105 mm, przy ciśnieniu min.
1700bar;
 Prototypowe stanowisko powinno być przystosowane do szybkiego przezbrajania układów
plastyfikacji – automatyczna zmiana parametrów w sterowniku;
 Prototypowe stanowisko powinno mieć możliwość późniejszego montażu na maszynie
wymiennego układu plastyfikującego do wtrysku standardowego o parametrach (UWAGA: układ
nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia):
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 Średnica ślimaka min. 105 mm przy ciśnieniu min. 1700bar.
 Możliwość pracy na materiałach zbrojonych włóknami o zawartości do 30%
 Wydajność wtrysku min. 1500 cm3/s przy ciśnieniu min. 1700bar
Agregat do wtrysku 2 komponentu o parametrach:
 Średnica ślimaka min. 60 mm
 Możliwość pracy na materiałach zbrojonych włóknami o zawartości do 30%
 Wydajność wtrysku min. 300cm3/s;
Agregat powinien znajdować się w konfiguracji „L” po przeciwnej stronie do operatora.
Hydro akumulator do zwiększonej wydajności wtrysku; wydajność wtrysku nie mniejsza niż 1500
cm3/s na całej drodze ślimaka; serwozawór na wtrysku – dla obu agregatów wtryskowych,
system precyzyjnego monitorowania wtrysku – dla obu agregatów wtryskowych;
Prowadzenie płyty ruchomej na całej drodze otwarcia formy;
Prototypowe stanowisko powinno posiadać system umożliwiający kontrolowane uchylenie
strony ruchomej formy dla precyzyjnego budowania grubości detalu i równomiernego spienienia
części wypraski dla detali asymetrycznych i detali z przesuniętymi punktami wtrysku. System
powinien posiadać kontrolę równoległości płyt do pozycji odpowietrzenia formy oraz kontrolę
równoległości płyt podczas doprasowania negatywnego (każda kolumna kontrolowana
niezależnie);
Zintegrowane z prototypowym stanowiskiem urządzenie do prowadzenia procesu fizycznego
spieniania tworzywa za pomocą azotu. System musi poprawnie współpracować
z prototypowym stanowiskiem podczas pracy w „trybie ręcznym” lub „półautomatycznym”.
Maszyna kontroluje zamknięcie dyszy, podtrzymuje ciśnienie procesu spienienia oraz pozycję
ślimaka - podczas otwartej osłony z zachowaniem norm bezpieczeństwa.
Prawa użytkowania technologii spieniania fizycznego bez opłat i kosztów dodatkowych;
Stacja automatycznego przełączania butli z azotem;
Kontrola 4 obiegów hydraulicznych do sterowania rdzeniami po stronie płyty ruchomej. Funkcja
podtrzymania ciśnienia hydraulicznego dla każdego z rdzeni osobno. Rdzenie mają posiadać
zawór proporcjonalny;
Kontrola 4 obiegów hydraulicznych do sterowania rdzeniami po stronie płyty stałej. Funkcja
podtrzymania ciśnienia hydraulicznego dla każdego z rdzeni osobno. Rdzenie mają posiadać
zawór proporcjonalny;
Możliwość podłączenia po 12 obiegów wodnych na płycie stałej i ruchomej wraz z rotametrami
0-30l/min, termometrami, automatycznym wyłączaniem z poziomu sterownika. Rozprowadzenie
obiegów na płytach (rozdzielacz);
Odczyt ciśnienia wewnątrz gniazda formy, min. 4 kanały odczytu. Kontrola sygnałów
pomiarowych przez sterownik prototypowego stanowiska;
Odczyt temperatury gniazda na stemplu i matrycy osobno;
Stół obrotowy min. 2000 mm z możliwością podłączenia 6 obiegów chłodzenia formy oraz
4 obiegów hydraulicznych do sterowania rdzeniami. Pełna kontrola obrotu stołu zintegrowana
z oprogramowaniem maszyny;
Złącze EUROMAP 62;
Złącze EUROMAP 63;
Złącze EUROMAP 67 wraz z gniazdem zasilającym 3-faz 32A;
Statystyka jakościowa procesu – program do ciągłej, graficznej kontroli parametrów procesu;
Program zbierający, analizujący oraz dokumentujący proces wtrysku, zintegrowany
z sterownikiem maszyny;
Oprogramowanie sterownika posiadające kontrolę procesu wtrysku, poprzez kontrolę objętości
wtryskiwanego materiału i obserwację zmiany lepkości. Automatyczna kontrola wtryskiwanej
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objętości stopu ze sprzężeniem zwrotnym poprzez adaptację punktu przełączenia i ciśnienia
docisku;
Sygnał do komunikacji prototypowego stanowiska z termostatem;
Opcja kontroli 16 dysz gorąco kanałowych otwieranych kaskadowo (16 x hydraulicznie
i 16 x pneumatycznie). W przypadku braku dedykowanej do tego celu pompy wymagane jest
zastosowanie dedykowanego akumulatora do zasilania dysz zamykanych;
Minimalnie 40 stref do kontroli systemów gorąco kanałowych;
6 zaworów pneumatycznych po 3 na stronę stałą i ruchomą, jednostka przygotowania powietrze
(filtr, reduktor);
Płytowy układ wyrzutnika, kontrolowany zaworem proporcjonalnym, złącze do kontroli położenia
wyrzutnika;
Sygnał do sterowania zewnętrznym modułem chłodzenia formy metodą zmiennotemperaturową. Dedykowany interfejs do obsługi technologii grzania indukcyjnego;
Programowalne min. 3x wejścia/ 3x wyjścia dla urządzeń peryferyjnych;
Automatycznie otwierana i zamykana osłona jednostki zamykania od strony operatora;
Ruchy równoległe: wyrzutnika, rdzeni lub jazdy agregatu do głównych ruchów wtryskarki.
Równoległa plastyfikacja w czasie otwierania i zamykania formy;
Prototypowe stanowisko powinno być wyposażone w dedykowany interfejs pozwalający na
podłączenie robota 6 osiowego zintegrowanego;
Interfejs w języku polskim i angielskim;
Agregat główny wyposażony w podajnik tworzywa (z zaworem proporcjonalnym i sitem
magnetycznym), leje w wykonaniu nierdzewnym oraz dozownik barwnika:
• Podajnik dla agregatu głównego, 3-faz, min. 150kg/h
• Dozownik dla agregatu głównego wolumetryczny zakres min 1kg., max. 13kg;
Agregat 2k wyposażony w lej zasypowy wykonany ze stali nierdzewnej oraz dozownik: zakres
min. 0,5kg., max. 1,3kg;
Gniazda zasilające peryferia :
 min. 2szt 1-faz na agregacie 2K w układzie „L”;
 min. 2szt. 1-faz jednostka wtryskowa główna;
 min. 2szt. 3-faz 16A jednostka wtryskowa główna;
 min. 2szt. 16A jednostka zamykania (sterowane z panelu);
 min. 2szt. 32A jednostka zamykania;
 min. 2szt. 1-faz jednostka zamykania;
Agregat chłodzący do hydrauliki prototypowego stanowiska i formy o mocy min. 115kW;
Norma bezpieczeństwa CE;
Pakiet zawierający:
 Dostawę i montaż; przy czym montaż przy współpracy z Zamawiającym
 Uruchomienie całego gniazda
 Uruchomienie technologii spieniania w miejscu docelowym wraz ze szkoleniem
 Możliwość wykrywania awarii maszyny i jej diagnozy z poziomu panelu operatora.

Czas realizacji prac: max. 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
Oferenci biorący udział w postepowaniu powinni spełniać następujące warunki:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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3.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Oferent musi posiadać zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oferent musi posiadać serwis na terenie PL z co najmniej 10 serwisantami i możliwością
dojazdu do 24h w dni robocze.
Oferent musi posiadać wdrożone stanowiska ze spienianiem fizycznym w na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego w ilości co najmniej 5 sztuk (potwiredzone listą
refernecyjną).

KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria:
1) Cena netto – do 70 punktów
Nazwa kryterium

Waga [%]

CENA NETTO

70

Cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością:
PC = (CN/CO) X 70
gdzie:
Pc – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co– cena z rozpatrywanej oferty
70 – waga kryterium
2) Okres gwarancji – do 20 punktów
Nazwa kryterium

Waga [%]

OKRES GWARANCJI

20
PG= (GN/GO) X 20

gdzie:
Pg – liczba punktów w kryterium okres gwarancji przyznanych rozpatrywanej ofercie
Gn – najdłuższy okres gwarancji
Go – okres gwarancji z rozpatrywanej oferty
20 – waga kryterium
3) Warunki płatności (wysokość pierwszej transzy) – do 10 punktów
Nazwa kryterium
WARUNKI PŁATNOŚCI

Waga [%]
10
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PP= (PN/PO) X 10
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium warunki płatności przyznanych rozpatrywanej ofercie
Pn – najniższa wartość pierwszej transzy
Po – wartość pierwszej transzy z rozpatrywanej oferty
10 – waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół.
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

4. TERMIN I SPOSOB SKLADANIA OFERT
Oferta powinna zawierać:









dane teleadresowe Oferenta;
opis techniczny przedmiotu zamówienia;
cenę netto wyrażoną w PLN; w przypadku ceny wyrażonej w walucie obcej zostanie ona
przeliczona po średnim kursie NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert;
datę ważności oferty co najmniej do dnia 31.07.2018 roku;
oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo
zgodnie z definicją zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 2
do zapytania ofertowego);
oświadczenie, że Oferent spełnia wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego);
inne informacje niezbędne do prawidłowej oceny oferty, w tym m.in. w zakresie
warunków udziału w postępowaniu.

UWAGA: Każdy z punktów zawartych w zapytaniu ofertowym musi być wyszczególniony
w ofercie.
Oferty należy złożyć :
1) w formie pisemnej, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres Zamawiającego:
Boryszew Commodities Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, albo
2) elektronicznie (skan podpisanego dokumentu) na adres e-mail: oferty_poir@brsc.com.pl
nie póżniej niż do dnia 21 maja 2018 r. godz. 23:59:59.
Złożoną ofertę Wykonawca może zmienić lub wycofać przed terminem składania ofert.
W przypadku dostarczenia osobistego lub przesłania oferty pocztą/kurierem o zachowaniu
terminu składania ofert decyduje data doręczenia oferty do wyżej wskazanego oddziału
Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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5. DEFINICJA POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH
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 Oferentem, 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.

6. INFORMACJE DODATKOWE













Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia prosimy kierować do Pana Łukasza Czogała na
adres mailowy oferty_poir@brsc.com.pl.
Niniejsze
zapytanie
ofertowe
zostało
umieszczone
na
stronie
bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści składanych ofert,
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący
udział w przedmiotowej procedurze.
Wyniki
postępowania
zostaną
umieszczone
na
stronie
internetowej
bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację danych Oferenta.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym.
Informacja o zmiana zostanie udostępiona zgodnie ze sposobem udostępnienia zapytania
ofertowego. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej
dokonaniu. Zmiana w zapytaniu ofertowym może skutkować zmianą terminu składania
ofert.
Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem
Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania:
1) Istotne zmiany treści niniejszej umowy, przewidziane przez Zamawiającego, wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, na uzasadniony wniosek
w następujących przypadkach:
 zmiany adresu siedziby Wykonawcy,
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zmiany nazwy firmy Wykonawcy,
zmiany dotyczącej miejsca realizacji zamówienia,
wystąpi konieczność zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
w przypadku konieczności zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla
Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
 wystąpi okoliczność, której nie można było przewidzieć podczas zawierania umowy,
a która uniemożliwia realizację umowy w jej pierwotnej treści,
 dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,
 wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia
spowodowana:
a) uzasadnionymi przerwami powstałymi z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego,
b) zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na możliwość terminowej realizacji
umowy,
c) szczególnie uzasadnionymi trudnościami w pozyskaniu materiałów wyjściowych
do poszczególnych elementów realizacji umowy,
d) siłą wyższą lub innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy lub których
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub
przewidzieć,
e) zmianą przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
f) przedłużeniem, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania
przedmiotu zamówienia, a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
g) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,
 zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego
Wykonawcy wynagrodzenia pomniejszonego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia
przedmiotowej procedury bez podania przyczyny na każdym etapie;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia
uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego)
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej
w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia
Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym
i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego,
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
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z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów,
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.
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