
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z 

budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 - 2013 

 

 

Jaworzyna Śląska, 24.07.2014 r.  

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

B&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Powstańców 33,  58-140 Jaworzyna Śląska 

tel.  +48 74 858 40 09 

biuro@b-w.pl  

NIP: 8842469871, REGON: 891487443, 

 

zaprasza do przedstawienia oferty terminowo-cenowej na zakup zwijarki do profili stalowych 

zgodnej 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- etap II”. 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Zamówienie dotyczy: zakupu 1 sztuki zwijarki do profili stalowych o następujących 

parametrach: 

 

1. Moc urządzenia maksymalnie 8 kW  

(punktacja: 1 pkt największa moc, 2 pkt najmniejsza moc, pozostałe proporcjonalnie) 

 

2. Średnica wałków, na których osadzone są rolki kształtujące minimum 70 mm  

(punktacja: 1 pkt najmniejsza średnica, 2 pkt największa średnica, pozostałe proporcjonalnie) 

 

3. Średnica rolek kształtujących minimum 245mm 

(punktacja: 1 pkt najmniejsza średnica, 2 pkt największa średnica, pozostałe proporcjonalnie) 
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4. Możliwość zwinięcia poniższego profilu - warunek konieczny  

(punktacja: 1 pkt) 

 
 

 

5. Możliwość zwinięcia następujących profili – warunek dodatkowy 

(punktacja dla każdego z profili 1-3 pkt, obliczane w następujący sposób:  

- 1 pkt za profil spełniający podane wymiary,  

- 0 pkt za najmniejsze pole przekroju, 1 pkt za największe pole przekroju, pozostałe 

proporcjonalnie (pole przekroju – iloczyn podanych wymiarów przekroju), 

- 0 pkt za największą dolną średnicę wew. gięcia, 1 pkt za najmniejszą dolną średnicę wew. 

gięcia, pozostałe proporcjonalnie, 

 

Dla każdego profilu maksymalna ilość to 3 pkt, dla wszystkich 7 profili – 21 pkt. 

 

 

Lp. Profil 
Wymiary przekroju 

[mm] 

Dolna średnica  

wew. gięcia nie 

większa niż 

[mm] 

1 

 

 

 

Do wymiaru 

minimum 60x8 (stal 

nierdzewna) 

1100 

2 

 

Do wymiaru 

minimum 130x8 (stal 

nierdzewna) 

1100 

3 

 

Do wymiaru 

minimum ϕ40 (stal 

nierdzewna) 

1100 

4 

 

Do wymiaru 

minimum 60x6 (stal 

nierdzewna) 

1100 



 
 
 

5 

 

Do wymiaru 

minimum 60x6 (stal 

nierdzewna) 

1100 

6 

 

Do wymiaru 

minimum 60x7 (stal 

nierdzewna) 

1100 

7 

 

Do wymiaru 

minimum 50x6 (stal 

nierdzewna) 

1100 

 

 

6. Możliwość zwinięcia profili innych niż określone w punkcie 4 i 5, zaproponowanych przez 

oferenta. 

(punktacja: 0 pkt za najmniejszą ilość profili, 10 pkt za największą ilość profili, pozostałe 

proporcjonalnie) 

 

7. Możliwość zwijania spirali  

(punktacja: 1 pkt) 

 

8. Pozycja pracy wertykalna  

(punktacja: 1 pkt) 

 

9. Powierzchnie robocze rolek kształtujących hartowane do minimum 48 HRC  

(punktacja: 1 pkt najniższe HRC, 2 pkt najwyższe HRC, pozostałe proporcjonalnie) 

 

10. Zgodność ze znakiem CE  

(punktacja: 1 pkt) 

 

11. Gwarancja minimum 12 miesięcy  

(punktacja: 1 pkt najkrótsza gwarancja, 2 pkt najdłuższa gwarancja, pozostałe 

proporcjonalnie). 

 

 

UWAGA 

W przypadku, gdy złożone oferty zawierać będą identyczne parametry, każdemu z oferentów 

zostanie przyznana maksymalna ilość punktów dla danego kryterium. 

 

 

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

 

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Powstańców 33,  58-140 Jaworzyna Śląska. 

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 90 dni od daty złożenia zamówienia. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Sposób obliczania ceny 

 

Wszystkie kwoty należy podać w PLN bądź EUR 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: 

 

Dostawca powinien sporządzić ofertę na stosowanym przez siebie formularzu ofertowym. 

 

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

komputerowym.  

 

Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę. 

 

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. Kryterium techniczne – max. 45 pkt wg informacji z akapicie „opis przedmiotu 

zamówienia”. Do oceny będą brane tylko oferty spełniające wymagania minimalne podane  

w akapicie dotyczącym „opisu przedmiotu zamówienia”.  

 

2. Cena – maksymalnie 40 pkt, oferta z najniższą ceną uzyska 40 punktów, oferta z najwyższą 

ceną 0 punktów, pozostałe stosunkową ilość punktów w zależności od zbliżenia się do 



 
 
 

najniższej bądź najwyższej cenowo oferty. W przypadku podania ceny w EUR cena zostanie 

przeliczona na PLN po kursie sprzedaży dewiz wg NBP (na dzień otwarcia ofert). 

 

3. Termin realizacji – maksymalnie 15 pkt, oferta z najkrótszym terminem dostawy 15 pkt, 

oferta z najdłuższym terminem 0 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie.  

 

Oferty niespełniające któregokolwiek z parametrów przywołanych w punkcie dotyczącym 

„opisu przedmiotu zamówienia” zostaną odrzucone. 

 

Miejsce, sposób i termin składania oferty 

 

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, faksem lub elektronicznie na 

adres poczty elektronicznej: t.adamczewski@b-w.pl . 

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2014 o godz. 10:00. 

 

Rozstrzygnięcie/ wybór oferty 

 

Oferty zostaną otworzone dnia 07.08.2014. 

 

Informacja o zwycięzcy zostanie opublikowana na stronie internetowej B&W do dnia 

08.08.2014, do godziny 15:00.  

 

Konkurs będzie uznany za rozstrzygnięty w przypadku wpłynięcia co najmniej jednej oferty 

spełniającej w/w kryteria techniczne. 

 

Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury ofertowej bez podawania 

przyczyn. 

 

Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela pan Tomasz 

Adamczewski (tel. 696 144 138, email: t.adamczewski@b-w.pl). 

 

 

Pełnomocnik ds SZJ 

Dariusz Bocian 
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