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zaprasza  do  przedstawienia  oferty  terminowo-cenowej  na  zakup  zwijarki  hydraulicznej 
zgodny  z  danymi  poniżej.  Zamówienie  współfinansowane  jest  ze  środków  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego  w  ramach  Priorytetu  1  „Wzrost 
konkurencyjności  dolnośląskich  przedsiębiorstw”,  Działanie  1.1.  „Inwestycje  dla 
przedsiębiorstw”,  Schemat:  1.1.A2  „Dotacje  inwestycyjne  dla  MŚP  wspierające 
innowacyjność  produktową  i  procesową  na  poziomie  przedsiębiorstwa  (z  wyłączeniem 
projektów z zakresu turystyki)” 
Zakup  ten  związany  jest  z  realizacją  projektu  pt.  „Wdrożenie  innowacyjnej  technologii 
kształtowania korpusów zbiorników stosowanych w instalacjach przemysłowych”.

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:
Zwijarki hydraulicznej
a) ilość walców roboczych: 4,
b) efektywna robocza długość walców: minimum 2500 mm,
c) średnica standardowego walca górnego: minimum 230 mm,
d) średnica walców bocznych: minimum 180 mm,
e) średnica walca dolnego: minimum 210 mm,
f) min grubość blachy przy zwijaniu blachy czarnej o
plastyczności do 250 N/mm2 i wytrzymałości do 450 N/mm2 na
pełnej szerokości roboczej dla średnicy produktu zwijanego 3-
krotność walca górnego – 13 mm
g) min grubość blachy przy podginaniu blachy czarnej
o plastyczności do 250 N/mm2 i wytrzymałości do 450 N/mm2 na
pełnej szerokości roboczej dla średnicy produktu zwijanego 3-
krotność walca górnego – 10 mm
i) możliwość posadowienia na standardowej posadzce przemysłowej.
j)  system sterowania do zwijarki  hydraulicznej  o  parametrach i  możliwościach opisanych  
poniżej:



- pamięć programów zwijania: minimum 250 programów,
- możliwość interpolacja osi,
- możliwość zaprogramowania pełnego cyklu zwijania,
- możliwość pracy w trybie manualnym i automatycznym,
- możliwość definiowania rotacji walców i gięcia w tym samym czasie,
- ekran dotykowy,
- komendy w języku polskim.
k) bezobsługowy system smarowania – zamknięte oprawy łożyskowe
l) bezpośredni napęd walców poprzez 2 silniki hydrauliczne i przekładnie planetarne
m) zgodność ze znakiem CE
n) serwisowanie z terenu Polski
o) gwarancja minimum 12 miesięcy
p) moc maszyny – mieścić się musi pomiędzy 5kW a 12kW

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Powstańców 33,  58-140 Jaworzyna Śląska.
Termin  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia: maksymalnie  90  dni  o  daty  złożenia 
zamówienia.

Sposób obliczania ceny

Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki 
podatku VAT należy obliczyć  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  Dostawca powinien 
sporządzić ofertę podając cenę jednostkową netto, należny podatek VAT (kwota oraz stawka 
podatku) i cenę brutto.

Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać, co najmniej:
1. Cenę przedmiotu zamówienia.
2. Opis/ parametry przedmiotu zamówienia.
3. Klarowne,  zapisane  w  tabeli  odniesienie  się  parametrów  oferowanej  maszyny  do 

wymogów z punktu „Opis przedmiotu zamówienia” z podaniem spełnia/nie spełnia i 
podaniem wartości.

4. Termin realizacji zamówienia.
5. Termin ważności oferty.
6. Referencje

Dodatkowo:
1. Dostawca  powinien  sporządzić  ofertę  na  stosowanym  przez  siebie  formularzu 

ofertowym.
2. Oferta  wraz  z  załącznikami  powinna być  sporządzona  w języku  polskim,  pismem 

komputerowym. 
3. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę.



   4. Zaleca się aby oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami była ponumerowana, opatrzona datą oraz 
podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Kryteria wyboru oferty

Dostawca  zostanie  wyłoniony  w  drodze  konkursu  ofert.  Komisja  konkursowa  w  trakcie 
wyboru  ofert  z  nadesłanych  ofert  handlowych  spełniających  w/w  warunki  będzie  się 
kierowała następującymi kryteriami:

1. Kompleksowe wypełnienie wymagań technicznych – max. 50 pkt, Punktacja w tym 
kryterium wygląda następująco: firma spełniająca wszystkie wymienione w punkcie 
„opis przedmiotu zamówienia” wymagania techniczne otrzyma 43 pkt, natomiast za 
każde z wymagań wymienionych w podpunktach b), c), d), e), f), g), o), które będą 
zaoferowane lepsze niż w opisie otrzyma dodatkowo po 1 pkt. Oferta niespełniająca 
któregokolwiek z podstawowych wymogów technicznych nie będzie podlegać dalszej 
ocenie, zostanie odrzucona.

2. Cena – max.  30 pkt,  najlepsza  cenowo oferta  uzyska  max.  punktów, najsłabsza 0 
punktów  pozostałe  stosunkową  ilość  punktów  w  zależności  od  zbliżenia  się  do 
najlepszej bądź najgorszej cenowo oferty.

3. Szybkość  serwisu  –  max.  5  pkt,  najszybsza  w  tym temacie  firma  otrzyma  5  pkt, 
najwolniejsza 0 pkt, pozostałe stosunkową ilość punktów pomiędzy 0 a 5 pkt.

4. Długość gwarancji – max. 5 pkt, firma z najdłuższą oferowaną gwarancją otrzyma 5 
pkt, firma z najkrótszą gwarancją otrzyma 0 pkt, pozostałe stosunkową ilość punktów 
pomiędzy 0 a 5 pkt.

5. Potencjalne możliwości późniejszej rozbudowy – max. 5 pkt, firma, która zaoferuje 
największą  ilość  możliwych  opcji  rozbudowy  otrzyma  5  pkt,  najgorsza  w  tej 
dziedzinie firma otrzyma 0 punktów, pozostałe stosunkową ilość punktów.

6. Termin  realizacji  –  max.  5  pkt,  firma  która  zaoferuje  najkrótszy  termin  dostawy 
otrzyma 5 pkt., firma z najdłuższym terminem realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt, 
pozostałe stosunkową ilość punktów. 

Miejsce, sposób i termin składania oferty

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem lub elektronicznie 
na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 02.06.2014 o godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie/ wybór oferty

1. Oferty zostaną otworzone dnia 03.06.2014.
2. Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej B&W do dnia 

05.06.2014, do godziny 15:00. 
3. Konkurs będzie uznany za rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia co najmniej jednej 

oferty spełniającej w/w kryteria techniczne.

Sposób udzielania informacji i wyjaśnień



Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela pan Dariusz Bocian (tel. 
606 839 151, email: biuro@b-w.pl)
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