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OGŁOSZENIE 

 
O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA: 

 

Zakup specjalistyczna stal narzędziowa do pracy na gorąco 
 

 

Mazańcowice, dnia 13.10.2021r. 
 

 

1. 1. Zamawiający: 
 

 

Polmotors Sp. z o.o. 

adres: Mazańcowice 57, 

43-391 Mazańcowice 
 

 

2. Tytuł Projektu: 
 

Projekt 01.02.00-24-005FA/19 Opracowanie i automatyzacja przyrostowej technologii 3D napawania 

warstw wzmacniających elementów roboczych narzędzi do tłoczenia blachy na zimno i gorąco oraz 

opracowanie metody ich obróbki elektroerozyjnej i mechanicznej 
 
  

3. Przedmiot zamówienia: 
 

 

Zakup specjalistyczna stal narzędziowa do pracy na gorąco typu: CR7VL, WP7V, W360 lub 

Unimax wstępnie  obrobiona zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 1 i 2. 

 

Dokumentacja 3D zostanie udostępnione po przesłaniu zobowiązania do poufności 

stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego zgodnie z reprezentacją przedsiębiorstwa Oferenta. 

Zamawiający dopuszcza przesłanie dokumentacji: załącznik nr 1 – zestawienie pozycji oraz 

załącznik nr 2 – modele 3D, po otrzymaniu podpisanego zobowiązania poufności na adres: 

oferty@polmotors.com.pl 

 

Wykonawca dla jednej wybranej pozycji wykona pomiary maszyną CMM i dostarczy kartę 

pomiarową weryfikującą zgodność pozycji. 

 
Kod CPV:14622000-7 
 

 

4. Kryteria oceny ofert: 
 

 

Cena netto  

 

 

Waga kryterium:    70% 

Sposób oceny: (najniższa cena/cena wskazana w ofercie 

ocenianej)x70= liczba punktów  

 

Termin realizacji  

 

 

 

Waga kryterium:   20% 

Sposób oceny: (najkrótszy termin realizacji/termin realizacji 

wskazany w ofercie ocenianej)x20=liczba punktów. 
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Warunki płatności  

 

 

Waga kryterium: 10% 

Sposób oceny: 
(proponowany % ceny netto oferty badanej do zapłaty po dostawie/ 

najwyższy % ceny netto do zapłaty po dostawie)*10 = liczba punktów 
 

5. Wymogi dotyczące treści oferty: 

 

Oferta musi zawierać:  
 

5.1. Dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer         

innego właściwego rejestru, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej). 

5.2 Datę sporządzenia oraz termin ważności oferty (ważność oferty minimum 14 dni) 

5.3. Cenę całkowitą netto. 

5.4. Warunki płatności  

5.5. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
 

6. Forma i miejsce składania ofert: 
 

 

- w formie elektronicznej na adres: oferty@polmotors.com.pl 

- drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja „utwórz ofertę” dostępna dla 

zalogowanych użytkowników). 
 

 

7. Termin składania ofert: 
 

 

Oferty należy składać do dnia  21-10-2021 
 
 

8. Harmonogram realizacji zamówienia: 
 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż do 10-12-2021 
 
 

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: 
 

 

Paweł Gutan, +48 33 827 39 36 
 

10. Wykluczenie z udziału w postępowaniu: 
 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 

lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

c) 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. 
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11. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania (o ile przewiduje się możliwość zmian): 
 

 

Zamawiający przewiduje możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego 

postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z następującymi 

zastrzeżeniami: 

a) W umowie dopuszcza się zmiany wartości objętych kryteriami ocen, pod warunkiem 

przedstawienia przez oferenta w trakcie negocjacji handlowych korzystniejszych warunków 

w stosunku do przedstawionej oferty.  

b) Wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi zawarcia umowy i w tym zakresie wyłącza się 

przepisy K.C dotyczące przyjęcia oferty, może jednak stanowić zaproszenie do udziału 

w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy.  
 

 

12. Informacja o składaniu ofert częściowych 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych 
 
 

13. Informację o planowanych zamówieniach uzupełniających, ich zakres oraz 

warunki na jakich zostaną udzielone: 
 
 

Zamawiający planuje realizację zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% 

wartości przedmiotu zamówienia w okresie roku od dnia podpisania umowy.  
 
 

14. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia: 
 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia postępowania bez konieczności podania 

przyczyny, 

b) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, 

c) przeprowadzenia negocjacji techniczno-cenowych z wybranym Oferentem,  

W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na tą samą liczbę punktów 

uzyskaną przez kilku Oferentów, Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej  pod 

względem oddziaływania na środowisko i klimat.  

 

 

 

 

………………………………..      
                          Pieczęć firmowa                  


