Informacje o ogłoszeniu/Announcement’s information
Termin składania ofert/ Deadline for submission of offert
do dnia 20-12-2016/till 20-12-2016
Nazwa zamawiającego/Client
IPB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia/Announcement number
1012104
Miejsce i sposób składania ofert/ Form and the place of submission of the offers
Oferta może być złożona:
- w formie elektronicznej na adres anna.duc@ipb-polska.pl lub
- w formie tradycyjnej w biurze IPB Sp. z o.o. w Oświęcimiu
The offer can be submitted:
- in electronic form on e-mail address: anna.duc@ipb-polska.pl or
- in traditional form at IPB Sp. z o.o. office in Oświęcim
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę/ E-mail address for the offer
anna.duc@ipb-polska.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia/ Contact person
Anna Duc
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia/Telephone number of the contact person
0048/33 333 11 08
Skrócony opis przedmiotu zamówienia/Summary description of the object of contract
Prasa hydrauliczna według wytycznych technicznych podanych w załączniku nr 1.
Hydraulic press according the technical specification included in the Annex no. 1
Miejsce realizacji zamówienia/Place of the execution of the contract
Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim
Opis przedmiotu zamówienia/Description of the object of the contract
Cel zamówienia/ Scope of the contract
Wyłonienie dostawcy prasy, która zostanie wykorzystana w pracach rozwojowych dotyczących innowacyjnej
technologii tłoczenia quick plastic forming z formowaniem wstępnym.
The select of the supplier of the press that will be used for the development work on the innovative technology of
stamping quick plastic forming with the preformation.
Przedmiot zamówienia/Object of the contract
Prasa hydrauliczna 2500T według wytycznych technicznych podanych w załączniku nr 1.
Hydraulic press 2500T according the technical specification included in the Annex no. 1
Kod CPV/CPV code
42636100-4
Nazwa kodu CPV/Name of the CPV code
Prasy hydrauliczne/Hydraulic press
Harmonogram realizacji zamówienia/Contract closing date
Przedmiot zamówienie musi być dostarczony i uruchomiony do 30/09/2017.
The object of the order must be delivered and run till 30/09/2017.
Załączniki/Annex
 Załącznik nr 1/Annex no. 1
Dodatkowe warunki/Additional conditions
Oferta musi zawierać co najmniej:
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- dane oferenta (pełna nazwa i adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej)
- datę sporządzenia oraz termin ważności oferty
- cenę całkowitą netto i brutto
- warunki płatności
- termin realizacji (czas dostawy)
- okres gwarancji
The offer must include at least:
- Tenderer data (full name and the address, address e-mail e telephone number of the contact person)
- Preparation date and expiry date
- Total net and gross price
- Payment’s condiotions
- Delivery date
- Warranty period
Warunki zmiany umowy/ Change od contract conditions
Nie przewiduje się możliwości zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru.
Is not foreseen the possibility of changing the conditions of the agreement concluded as a result of the proceedings
in relation to the content of the offer, in base of which will be done the selection.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy/List of requested documents/statements
Oświadczenie, że przedmiot oferty spełnia wymogi określone w załączniku nr 1.
Statement that the object of the offer complies the requirements set out in Annex 1.
Ocena oferty/Evaluation of offer
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji/Evaluation criteria and method of punctation
a) Cena netto Waga: 70%
Sposób oceny:
(cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) * 70 = liczba punktów
b) Warunki płatności Waga: 15%
Sposób oceny:
(proponowany % ceny netto oferty badanej do zapłaty po dostawie i rozruchu urządzenia/ najwyższy % ceny netto
do zapłaty po dostawie i rozruchu urządzenia) * 15 = liczba punktów
c) Okres gwarancji Waga: 15%
Sposób oceny:
(okres gwarancji oferty badanej w miesiącach/najdłuższy okres gwarancji w miesiącach) * 15 = liczba punktów
a) Net price Weight: 70%
Method of evaluation:
(the price of the least expensive offer/the price of the analised offer) * 70 = number of points
b) Payment’s conditions Weight: 15%
Method of evaluation:
(proposed % of the net price of the analised offer to pay after delivery and start-up / highest % of net price to pay
after delivery and start-up) * 15 = number of points
c) Warranty Weight: 15%
Method of evaluation:
(warranty period of the analised offer in months/the longer warranty period in months) * 15 = number of points
Wykluczenia/Exclusion
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,
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prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
In order to avoid conflicts of interest, are excluded from the participation in the proceedings entities associated
with the Client personally or financially. The capital or personal associating is understood like the interactions
between the Client or the persons authorized to enter into commitments on behalf of the Client or persons
performing on behalf of the Client the activities related to the preparation and conduct the procedure of selecting
the Contractor and the Contractor, in particular consisting in:
a) participation in the company as a partner or partnership,
b) possession of at least 10% of shares, the functions of member of the supervisory or management, proxy,
d) remaining married, in consanguinity or affinity in a straight line, the second degree of kinship or affinity of the
second degree in the collateral line or by adoption, guardianship or custody.
Tytuł projektu/Title of project
Prace rozwojowe dotyczące innowacyjnej technologii tłoczenia quick plastic forming z formowaniem wstępnym
wytłoczek ze standardowych stopów aluminiowych z uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej
A development work on the innovative technology of stamping quick plastic forming with the preformation of the
parts of the standard aluminum alloys, with the manufacturing of pilot system
Numer projektu/Project number
POIR.01.01.02-00-0078/16-00
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