
Dostawa, zabudowa i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC 

Jastrzębie-Zdrój, dnia  23.07.2019 r. 
 

Wymagania Ofertowe 
na dostawę, zabudowę i uruchomienie trzech fabrycznie nowych 

pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC, 

przewidzianych do zabudowy i uruchomienia na Wydziale Suszec 

JZR Sp. z o.o. 
(Nr przetargu: 106/TPP/2019) 

 
I. Przedmiot przetargu 

 
 

1. Przedmiot przetargu obejmuje: 

• dostawę, zabudowę i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów 

frezarskich sterowanych CNC, zwanych dalej „obrabiarkami”. 

• przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń oraz 

obsługi systemu sterowania urządzeń.  

 

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z „Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi 

i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju” 

obowiązującym od dnia 01.01.2012 r. 
 

II. Część techniczna  

 
1. Oczekiwane parametry techniczne i wyposażenie urządzeń: 

• parametry techniczne i wyposażenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do wymagań 

ofertowych. 

 

2. W ofercie należy podać dodatkowo:   

• wymiary gabarytowe obrabiarki z zabudowanym transportem wiórów, 

• masę obrabiarki, 

• całkowitą moc zainstalowaną. 

 

 

III. Warunki dostawy, uruchomienia obrabiarek i szkolenie obsługi 

1. Dostawca dostarczy trzy fabrycznie nowe pionowe centra frezarskie sterowane CNC do 

zakładu Zamawiającego (Wydział Suszec, ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec) wraz 

z wymaganym  wyposażeniem na swój koszt na warunkach DAP wg Incoterms 2010. 

2. Instalacja i uruchomienie urządzeń na terenie zakładu Zamawiającego  na koszt Dostawcy. 

3. Dostawca przeprowadzi na terenie Zamawiającego na swój koszt min. 40 godzinne (5 x 8 

godzin) szkolenie dla minimum 7 pracowników Zamawiającego (w tym 5 operatorów oraz 2 

technologów) w zakresie programowania i obsługi obrabiarek oraz  obsługi systemu sterowania 

urządzeń. 

Po przeprowadzonym szkoleniu, Dostawca przekaże stosowne świadectwa uczestnikom 

szkolenia potwierdzające nabycie wymaganych umiejętności w ww. zakresie szkolenia. 
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Dostawca pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia swoich pracowników  

w trakcie  uruchomienia obrabiarek i szkolenia obsługi. 

 

 

IV. Warunki gwarancji i serwisowania 

1. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone obrabiarki i poszczególne ich podzespoły  

w okresie nie krótszym niż 24 miesięcy od daty odbioru końcowego urządzeń 

u Zamawiającego.  

2. Czas reakcji serwisu - do 24 godzin od  zgłoszenia usterki telefonicznie lub e-mail (w dni 

robocze). 

3. Czas usunięcia usterki - do 48 godzin od  przyjazdu serwisu (w dni robocze).  

Kary umowne za opóźnienie w usunięciu usterki w okresie gwarancyjnym zostały określone 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Wymagań Ofertowych. 

4. Dostawca zapewni dostawy części zamiennych do zakupionych urządzeń przez okres co 

najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego u Zamawiającego. 

5. Warunki serwisowania zawarte w ust. 2 i 3 mogą być przedmiotem dalszych negocjacji 

w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 

6. Do oferty należy dołączyć wykaz części szybkozużywających się wraz z cenami tych części.  

W Załączniku nr 1a do formularza ofertowego - należy podać również warunki realizacji 

odpłatnych usług serwisowych.   

 

 

 

V. Termin realizacji 

1. Wymagany termin dostawy i uruchomienia obrabiarek w zakładzie  Zamawiającego: do m-ca 

sierpnia 2020 r., z możliwością wydłużenia terminu dostawy przez Zamawiającego do m-ca 

grudnia 2020 r. 

2. Prowadzenie robót przez Dostawcę musi gwarantować pełne bezpieczeństwo dla 

pracowników, obiektów i instalacji zakładu, prace nie mogą zakłócać normalnej pracy innych 

instalacji, urządzeń oraz pracy pracowników Zamawiającego. 

3. Dostawca, przed przystąpieniem do prac wykonywanych na terenie zakładu Zamawiającego, 

jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego szczegółowy harmonogram 

realizowanych prac. 
    

VI. Informacje o przetargu 

 Zapytania w zakresie przetargu należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

tpp@jzr.pl  

Termin zadawania pytań: do 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 

 

  

VII. Tryb składania ofert 
 

1. Ofertę w jednej zaklejonej i opieczętowanej pieczątką firmową Oferenta kopercie, wyłącznie  

z nazwą i adresem Zamawiającego, firmy składającej ofertę i dopiskiem „Przetarg 

nieograniczony – dostawa, zabudowa i uruchomienie trzech fabrycznie nowych 

pionowych centrów frezarskich sterowanych CNC, przewidzianych do zabudowy na 

Wydziale Suszec JZR Sp. z o.o.” należy złożyć w siedzibie Jastrzębskich Zakładów 
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Remontowych Sp. z o.o., (Kancelaria – pok. nr 4) 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4 

w terminie: do 28.08 2019 r. godz. 1100. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 28.08. 2019 r. o godzinie 1300. 

2. Oferta powinna być złożona przez Oferenta w formie pisemnej w 1 egz. Jako egzemplarz 

pomocniczy Oferent załączy kopię oferty w formacie PDF oraz dodatkowo załącznik nr 1a do 

formularza ofertowego w formacie EXCEL na nośniku elektronicznym typu pendrive. 

3. Kolejność zarejestrowania w miejscu składania ofert decyduje o kolejności w rejestrze 

wewnętrznym. 

4. Przyjmujący oferty odmawia przyjęcia kopert z ofertami noszących ślady naruszenia oraz 

opisanych niezgodnie z postanowieniami punktu VII ust.1 niniejszych Wymagań Ofertowych. 

5. Okres ważności oferty: 90 dni z zastrzeżeniem, że minimalny okres ważności oferty 

rozpoczyna się w dniu złożenia oferty, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zakończenia 

przetargu. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

7. Oferent dostarczy ofertę w zakresie technicznym zgodnym z pkt II niniejszych Wymagań 

Ofertowych. 

8. Informujemy, że do zawarcia umowy dojdzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

w piśmie informującym o wyniku przetargu.  

9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym. 

10. Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. W przypadku Oferenta zagranicznego ww. dokumenty powinny być przetłumaczone 

na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

W sytuacji podpisania oferty przez osoby nie ujęte we właściwym rejestrze albo zaświadczeniu 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć 

oryginał pełnomocnictwa. 

 

VIII. Informacje ogólne dotyczące składania ofert 
 

Oferta powinna zawierać: 

 

1. Określenie typu i producenta przedmiotu przetargu wraz z przedstawieniem kart katalogowych, 

danych technicznych i wyposażenia zgodnie z pkt. II  niniejszych Wymagań Ofertowych.       

2. Spis wszystkich przedkładanych dokumentów i załączników. 

3. Cenę netto za przedmiot przetargu podaną w PLN. 

4. Ponadto przy realizacji odpłatnych usług serwisowych należy podać: 

− wartość stawki roboczogodziny pracy serwisu naliczanej od momentu zgłoszenia się do 

Zamawiającego do momentu opuszczenia zakładu Zamawiającego, 

− koszt dojazdu, 

− inne nie wymienione powyżej. 
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5. Proponowane warunki płatności:  

5.1. Proponuje się, aby zapłata za dostarczone urządzenia została uregulowana w następujący 

sposób: 

a) 80% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: …………..,- zł + VAT (80% 

wartości umowy) (słownie: ………… złotych) zostanie uregulowana przez Zamawiającego 

na rzecz Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia  do Zamawiającego urządzenia 

będącego przedmiotem umowy na podstawie podpisanego przez obie strony „Protokołu 

dostawy”. 

b) 20% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: ……………..,- zł + VAT 

(20% wartości umowy) (słownie: ……………….złotych) zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego na rzecz Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury 

końcowej do Zamawiającego, wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony Umowy 

„Protokołu odbioru końcowego”, sporządzonego po zabudowie,  uruchomieniu każdej 

dostarczonej obrabiarki oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi i konserwacji urządzeń oraz obsługi systemu sterowania.  

5.2. Powyższe warunki płatności mogą być przedmiotem dalszych negocjacji w trakcie 

prowadzonej procedury przetargowej. 

5.3. Zamawiający rozważa możliwość sfinansowania przedmiotu przetargu w formie leasingu, 

co może wiązać się z koniecznością przekazania przez Oferenta przedmiotu przetargu 

dodatkowych informacji wymaganych przez Leasingodawcę. 

 

6. Zakres i termin obowiązywania gwarancji na wykonanie przedmiotu przetargu zgodnie 

z warunkami zawartymi w Załączniku nr 7 „Wzór umowy” oraz w pkt IV Wymagań 

Ofertowych.  

7. Warunki serwisowania w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zgodne z warunkami 

zawartymi w Załączniku nr 7 „Wzór umowy”  oraz w pkt IV Wymagań Ofertowych; określenie 

lokalizacji siedziby służb serwisowych. 

8. Deklarację zgodności WE w języku polskim (wzór). 

9. Referencje na oferowany przedmiot przetargu.  

Wymagane podanie w ofercie wielkości sprzedaży oferowanej obrabiarki na rynku krajowym 

i europejskim.  

Wymagana wielkość sprzedaży: min 10 szt. tego typu obrabiarek w ciągu ostatnich 3 lat na 

rynek polski lub krajów Unii Europejskiej. 

10. Ustalenie miejsca dostawy towaru oraz Strony wnoszącej ewentualne opłaty celno - skarbowe    

i opłaty ubezpieczeniowe. 

11. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1 do Wymagań Ofertowych) 

wraz załącznikiem nr 1a.,   

b) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego 

odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

c) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego 

zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu 
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podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) oryginał lub kserokopia, poświadczona przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego 

zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e) odpisy stosownych zezwoleń, atestów, rekomendacji, referencji itp. wskazujących,  

że dany Oferent gwarantuje wymaganą jakość dostawy i wykonania przedmiotu przetargu, 

f) sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy (bilans, rachunek zysków i strat, 

rachunek przepływów pieniężnych, jeśli jednostka jest zobowiązana do jego sporządzania), 

g) potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium, 

h) podpisany Załącznik nr 3 do Wymagań Ofertowych, 

i) wypełniony i podpisany Formularz Oceny Podmiotu Przetwarzającego (Załącznik Nr 5 do 

Wymagań Ofertowych). 

 

IX. Wadium 
 

1. Przystępujący do przetargu Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 

określonej w ogłoszeniu o przetargu i Wymaganiach Ofertowych w jednej lub kilku 

następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniu bankowym, 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.  

2. Termin wniesienia wadium: do 28.08.2019 r. godz. 1100  

3. Ustala się wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

4. Minimalny okres ważności wadium: 90 dni od daty otwarcia ofert. 

5. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień 

otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o., co najmniej 

w wysokości wadium. 

6. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczenia bankowego 

należy złożyć w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z o.o.  (I piętro, pokój nr 6). Kopię dokumentu 

należy załączyć do oferty. 

7. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione 

prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazane konto, w terminie podanym 

w Wymaganiach Ofertowych. 

8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta: 

− który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

− który został wykluczony z postępowania, 

− którego oferta została odrzucona. 
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 Oferentowi, którego oferta została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza, zwraca się 

wadium nie później niż do 7 dni od daty podpisania umowy. Pozostałym Oferentom wadium 

zwraca się nie później niż 7 dni po zakończeniu przetargu tj. po zatwierdzeniu protokołu 

przetargowego przez Zarząd JZR Sp. z o.o.   

9. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu procedury 

przetargowej tj. po otwarciu złożonych ofert przez Komisję Przetargową. 

10.  Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium gdy odmówi podpisania umowy na 

warunkach określonych zgodnie z Załącznikiem nr 7 „Wzór umowy” oraz podjętych uzgodnień  

w trakcie postępowania przetargowego. 

11.  Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium na konto:   

PKO BP 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 z dopiskiem „Dostawa, zabudowa 

i uruchomienie trzech fabrycznie nowych pionowych centrów frezarskich sterowanych 

CNC” – przetarg nr 106/TPP/2019. 

 

X.  Określenie kryteriów oceny ofert 

 

Kryterium oceny ofert: 100 %  cena netto 

XI. Zasady rozpatrywania ofert 

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi na podstawie § 28 „Regulaminu postępowania przetargowego oraz 

zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach 

Remontowych Sp. z o.o.” w Jastrzębiu - Zdroju, obowiązującego od dnia 01.01.2012 r. 

 

XII. Informacje ogólne 

1. Oferta nie podlega zwrotowi. 

2. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu 

przetargowym, Oferent ponosi na swój własny koszt. 

3. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa. 

4. Postępowanie przetargowe jest poufne. 

5. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko 

Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

-  swobodnego wyboru oferty,  

- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go bez podania przyczyn.  

7. Treść „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi 

i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu - Zdroju”                  

- z dnia 01.01.2012 r. dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego – www.jzr.pl 

 

 

 

 

 

Załączniki do Wymagań Ofertowych: 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

http://www.jzr.pl/
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Załącznik nr 1a: Załącznik do Formularza ofertowego 

Załącznik nr 2: Wymagania techniczne 

Załącznik nr 3: Oświadczenie oferenta 

Załącznik nr 4: Ochrona danych osobowych - Klauzula Informacyjna 

Załącznik nr 5: Ochrona danych osobowych - Formularz Oceny Podmiotu Przetwarzającego 

Załącznik nr 6: Umowa powierzenia danych osobowych do przetwarzania (Wzór)   

Załącznik nr 7: Wzór umowy 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: 
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