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Rudniki, 20.08.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA USŁUGĘ LEASINGU OPERACYJNEGO  TOKARKI

W  związku  z  realizacją  projektu  pt.  „Opracowanie  prototypowych  narzędzi  medycznych
wykonanych z tytanu do operacji  mikrochirurgicznych”  dofinansowanego w ramach Działania 1.2
Badania,  rozwój  i  innowacje  w  przedsiębiorstwach,  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na  usługę leasingu operacyjnego tokarki  o niżej
wymienionych parametrach technicznych zgodnie z załączonym formularzem.

Z poważaniem,

………………………………………………..
Prezes Zarządu

Załączniki:

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)
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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania dotyczy:

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie
prototypowych  narzędzi  medycznych  wykonanych  z  tytanu  do  operacji  mikrochirurgicznych”
dofinansowanego  w  ramach  Działania  1.2  Badania,  rozwój  i  innowacje  w  przedsiębiorstwach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności B+R i innowacyjności firmy poprzez realizację
badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników, których efektem będą 4
rodzaje innowacyjnych narzędzi tnących wykorzystywanych w mikrochirurgii. Projekt realizowany w
okresie 24 m-cy
Efektem  projektu  będzie  wdrożenie  na  rynek  4  innowacyjnych  narzędzi  tnących  tkanki,  min.  1
zgłoszenie  patentowe/wzór  użytk,  zwiększenie  nakładów na prace B+R o min.  20%, zwiększenie
eksportu  o  min.  2%,  wzrost  konkurencyjności  firmy,  transfer  wiedzy  i  technologii  w  wyniku
intensywnej współpracy z jednostką B+R.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na  usługę leasingu operacyjnego tokarki  o
parametrach  technicznych  odpowiadających  parametrom ujętym w  pkt.  V. Opis  przedmiotu
zamówienia, termin realizacji, ważność oferty.

II. Zamawiający:
Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner
ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy
NIP: 9491468957, REGON: 150376074

III. Miejsce publikacji ogłoszenia

Tablica ogłoszeń adres: Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy

Strona www Wnioskodawcy: www.chirmed.pl

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców

IV. Tryb udzielenia zamówienia

Zasada  konkurencyjności  określona  w  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).  

oraz  Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe). 

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych z późniejszymi zmianami

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chirmed.pl/
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V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty :

A. Przedmiotem  zapytania  jest  usługa  leasingu  operacyjnego  tokarki  o  parametrach
technicznych ujętych  w   pkt.  V. „Opis  przedmiotu  zamówienia,  termin  realizacji,
ważność oferty”. W opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane minimalne parametry
techniczne  wymagane  przez  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  tokarki  i  leasingu
operacyjnego.  Oferenci   mogą  zaoferować  rozwiązanie  równoważne  przy spełnieniu  niżej
wymienionych minimalnych parametrów.

1. Tokarka – 1 szt. w tym. dostawa, montaż i uruchomienie, 
Parametry techniczne tokarki minimalne lub równoważne: 
Automat do toczenia wzdłużnego:
• maksymalna   średnica   pręta nie mniej niż 25 mm
• standardowa długość obrabianego detalu w min. 180 mm
• minimalna średnica obrabianych prętów nie więcej niż 3mm
• ruch  roboczy  wrzeciona  głównego  w  osi  Z  z  obrotową  tuleją  prowadzącą  nie  mniej  niż
220mm
• ruch roboczy wrzeciona głównego w osi Z bez tulei prowadzącej nie mniej niż 45mm
• liczba osi liniowych co najmniej 6
• niezależna oś Y do pracy z drugiej strony w przechwycie po odcięciu z pręta
• oś C wrzeciona głównego
• oś C przeciw-wrzeciona
Wrzeciono główne:
• maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniej niż 10000obr/min
• moc maksymalna wrzeciona przy pracy ciągłej (S1) nie mniej niż 8Kw
• maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 26Nm
Przeciw-wrzeciono:
• maksymalna prędkość obrotowa nie mniej niż 10000obr/min
• moc maksymalna przeciw-wrzeciona przy pracy ciągłej (S1) nie mniej niż 8kW
•  maksymalny moment obrotowy nie mniej niż 26Nm
Narzędzia: całkowita liczba pozycji narzędzi – min. 25, Liczba pozycji  narzędzi obrotowych – min.
14 . 

Oprawki dla narzędzi do obróbki z wrzecionem głównym:
• oprawki dla narzędzi do toczenia nie mniej niż 9szt.
• oprawki dla narzędzi obrotowych łącznie nie mniej niż 6 szt.
• w tym co najmniej 5szt z funkcją chwytu narzędzia na średnicy do 13mm
• oprawka dla narzędzi obrotowych z funkcją ustawienia kąta pochylenia w zakresie 0-90stopni
co najmniej 1 sztuka
• oprawka dla co najmniej 5 szt. narzędzi stałych osiowych
Narzędzia niezależne do pracy w przechwycie:
• liczba narzędzi co najmniej 8szt
• oprawka dla narzędzi obrotowych z funkcją wiercenia otworów poprzecznych w przechwycie
Automatyczny podajnik prętów długości maksymalnej co najmniej 4m z zestawem prowadników dla
zakresu średnic prętów od 3mm do 25mm
Pompa czynnika chłodzącego średniego ciśnienia: ciśnienie 20 bar lub wyższe, wydatek 20l/min lub
większy wyposażona w system filtracji

Zestaw do ewakuacji przez środek przeciw-wrzeciona:
• długość przedmiotu w zakresie co najmniej od 130 do 550mm
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• średnica przedmiotu w zakresie co najmniej od 8 do 12mm
Adaptacja do samodzielnej przebudowy do pracy bez tulei prowadzącej w czasie poniżej 15 minut

Mechaniczny wyrzutnik gotowego detalu:
• wyposażony w system płukania przeciw-wrzeciona czynnikiem chłodzącym
• zapewniający maksymalną długość detalu w przeciw-wrzecionie nie mniej niż 110mm

Zintegrowany z maszyną system przeciw pożarowy (obróbka tytanu). 

Zintegrowany  z  tokarką  system  wspomagający  pracę  konstruktora,  technologa  i  operatora  o
minimalnych funkcjonalnościach:  sprawdzanie składni, liczenie czasu operacji i wydajności procesu,
symulacja 2D, asystent kodów ISO, biblioteka operacji, konfiguracja oprawek i geometrii narzędzi. 

Okres gwarancji na maszynę i wyposażenie nie mniej niż 12 miesięcy. 
Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu umowy do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 

Leasing operacyjny (parametry min. lub równoważne):  okres 36 m-cy. 

Zabezpieczenie  spłat  wierzytelności  leasingowych:  weksel  własny leasingobiorcy,  lub  inne  formy
zabezpieczeń zaproponowane po analizie leasingowej. 

Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  zdolność  finansową  do  uzyskania  leasingu  operacyjnego  na
tokarkę i w tym celu może przedstawić na prośbę Wykonawcy stosowne dokumenty. 

B. Ważność  oferty:  Wykonawca  złoży ofertę  o  terminie  ważności  minimum 60 dni  od  dnia
upływu  składania  ofert,  co  umożliwi  Zamawiającemu  realizację  procedury  wyboru
Wykonawcy. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie będące
integralną częścią formularza ofertowego.

KOD CPV: 42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo
KOD CPV: 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu
dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w
przedmiotowym zakresie.

2. Sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  –  Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w
postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a). W zakresie doświadczenia podmiotu: Wymagane jest by Wykonawca 

b). Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez firmy leasingowe, dostawców maszyn
oraz konsorcja 
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VII. WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapi-
tałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiąza-
nia między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zama-
wiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, 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  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

VIII. Kryteria oceny oferty  

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Opis kryteriów Znaczenie

1 Część kapitałowa raty leasingu  100%

2. Przy ocenie ofert, wartość oceny kryterium będzie wyliczana w oparciu o skalę zdefiniowaną
dla  każdego  z  kryteriów  osobno.  Punkty  przyznane  danej  ofercie  zostaną  obliczone  wg
poniższego wzoru:

W = W1

Gdzie:

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria
W1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 -  „Rata kapitałowa leasingu  ”

3. Wartość  punktowa  kryterium  W1  „Część  kapitałowa  leasingu”  będzie  obliczona  z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z
najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba
punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

    cena oferty najniższej 
W1 = ------------------------------------ x 100%

      cena oferty badanej 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla tego kryterium wynosi 100 pkt.
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4. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria,
za  ofertęę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyskała  największa  ilość  pkt.
spośród ofert ważnych na moment wyboru.

5. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające
Wykonawcę. 

6. Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

7. Cena oferty musi być podana w PLN; cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

IX. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia Zamawiają-
cemu oraz Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz innym upoważnionym instytucjom wglądu do
dokumentów związanych z realizacją dostaw w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych

X. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej 
Misztela tel. 601446800 

XI. Ofertę cenową należy złożyć do 24.09.2018 r. do godziny 9:00 w następującej formie:

Ofertę cenową należy złożyć w formie papierowej  na załączonym formularzu na adres: Fabryka 
Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy. 
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do:

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner
ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy 

Dotyczy: usługi leasingu operacyjnego tokarki.

Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub
osoba  upoważniona.  W  przypadku  podpisania  oferty  przez  upoważnionego  pełnomocnika  należy
dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Termin otwarcia i oceny ofert: 24.09.2018 godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

XII. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy na realizację  usługi leasingu operacyjnego
tokarki  o parametrach technicznych ujętych w  pkt. V. Opis przedmiotu zamówienia,
termin realizacji, ważność oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego oraz w przypadku braku akceptacji przez SCP
zmiany wynajmu na leasing operacyjny.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się
z  realizacji  projektu,  w przypadku  zaistnienia  okoliczności  nieznanych  Zamawiającemu w
dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

4. Oferent  może  wprowadzić zmiany w złożonej  ofercie lub ją wycofać,  pod warunkiem,  że
uczyni  to przed upływem terminu składania ofert.  Zarówno zmiana jak i  wycofanie oferty
wymagają zachowania formy analogicznej jak w przypadku jej złożenia.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą
(poświadczą  nieprawdziwe  informacje).  Ofertę  Oferenta  wykluczonego
 z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7. Oferty  złożone  po  terminie  lub  w  inny sposób  niż  określony w  punkcie  XI  nie  zostaną
rozpatrzone.

8. Oferenci  uczestniczą  w  postępowaniu  ofertowym  na  własne  ryzyko  i  koszt,  
nie  przysługują  im  żadne  roszczenia  z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  
od postępowania ofertowego, ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty.

9. Ocena  zgodności  ofert  z  wymaganiami  Zamawiającego  przeprowadzona  zostanie  na
podstawie analizy dokumentów i  materiałów, jakie Oferent  zawarł  w swej ofercie.  Ocenie
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów
wymaganych od Wykonawcy.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych
do  przeprowadzenia  postępowania.  W  sytuacji  w  której  oświadczenia  lub  dokumenty  są
niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,
zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania. 

15. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w stosunku  do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:

a). wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czę-
ści ceny, której zmiana dotyczy;
b). przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy produkcja danego typu
środka trwałego zostanie zakończona, ograniczona, lub udostępnione zostaną nowe roz-
wiązania po zaproponowaniu przez  Wykonawcę o parametrach funkcjonalnych nie gor-
szych od parametrów stanowiących przedmiot Umowy. 
c). Terminów i warunków dostarczenia maszyny w przypadkach przedłużenia się dostawy
urządzenia z przyczyn które nie dało się przewidzieć na moment zawarcia umowy. 

16. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość wyboru  kolejnej  wśród najkorzystniejszych  ofert,
jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.



Projekt pt. „Opracowanie prototypowych narzędzi medycznych wykonanych z tytanu do operacji mikrochirurgicznych” współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

                  …………………………………..
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

......................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, Wykonawców)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 20.08.2018 r. dotyczące realizacji projektu pt.
„Opracowanie  prototypowych  narzędzi  medycznych  wykonanych  z  tytanu  do  operacji
mikrochirurgicznych” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje
w  przedsiębiorstwach,  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020
przedstawiamy  ofertę  na  usługę  leasingu  operacyjnego  tokarki  o  parametrach
technicznych ujętych w  pkt. V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność
oferty.. 

KOD CPV: 42621100-6 Tokarki sterowane komputerowo
KOD CPV: 66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Nazwa zgodnie z zapyta-
niem ofertowym

Parametry tech-
niczne

Wartość
netto

w PLN
za 1 m-c

Podatek
VAT

w PLN

Wartość
brutto

w PLN za 1
m-c

Część kapitałowa raty leasingu to-
karki 

ZGODNE Z OPISEM 
PRZEDMIOTU ZAMÓ-
WIENIA

SUMA CZĘŚCI RAT KAPITAŁOWYCH ZA
OKRES………….. m-ce

 

Proponowany okres leasingu: ………………………………………………………………….

Dodatkowe koszty związane z leasingiem operacyjnym: 

suma kosztów finansowych (marży leasingowej, prowizji itp…................................................)

cena ubezpieczenia majątkowego przedmiotu leasingu, rocznie …………….. zł. przy czym
ubezpieczycielem będzie ……………. zgodnie z owu ……. nr ………z dnia ………………..

Oświadczam,  że  nie  jestem powiązany  kapitałowo  lub  osobowo z  Zamawiającym.  Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:  

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
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 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej,
 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Oferent uważa się za związanego ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert  oraz
deklaruję  możliwość  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zapytania ofertowego.

Oświadczam,  że  dysponuję  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem
ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Deklaruję  dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 12 tygodni od daty podpisania
umowy.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI Zapytania
Ofertowego. 

  …………………………………
…

Podpis Wykonawcy

Osoba kontaktowa Imię nazwisko, tel, mail: 
…………………………….. .....................................................................................................


