„AUTOMATYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI W FIRMIE METAL TEAM
W CELU URUCHOMIENIA PRODUKCJI ŁAPEK DO SIŁOWNIKÓW
HYDRAULICZNYCH W SYSTEMACH MOCUJĄCYCH”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/124/2015 NA
8 ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH WRAZ ZOPROGRAMOWANIEM
I OPRZYRZĄDOWANIEM
Wanaty, 1.09.2015r.
I.
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Korespondencja
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II.

Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.,
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Centrum Technologiczne Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.
42-260 Kamienica Polska,
ul. Warszawska 2E, Wanaty
tel. 34 326 12 15
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e-mail metalteam@metalteam.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 robotów przemysłowych wraz z
oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w związku z realizacją przez
Zamawiającego projektu „Automatyzacja procesów produkcji w firmie Metal
Team w celu uruchomienia produkcji łapek do siłowników hydraulicznych
w systemach mocujących” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet I „Badania i rozwój
technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2.
„Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw w celu
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”
2. Dane techniczne – wymagane parametry

- zasięg od 500 do 3.000 mm
- udźwig od 4 do 20 kg
- 6 osi
- zintegrowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie i programowanie robota
- możliwość integracji z maszynami i urządzeniami za pomocą sygnałów I/O
Oprzyrządowanie – chwytaki (1 szt. do każdego z 8 robotów)
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III.

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE
1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim,
angielskim lub niemieckim, do dnia 15.09.2015 do godz. 16:00 drogą
pocztową, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub osobiście pod adresem
korespondencyjnym Zamawiającego. W każdym przypadku za chwilę złożenia
oferty uznaje się moment jej złożenia pod adresem wskazanym w punkcie I.
2. Składane oferty powinny mieć ważność przynajmniej do dnia 15.10.2015.

IV.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najlepszej oferty spośród ofert spełniających wymogi sprecyzowane
w niniejszym dokumencie stosowane będzie ekonomiczne kryterium wyboru (100%).
V.

WYBÓR OFERTY.
1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie
przez Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi
z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania,
efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań
w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone
podmiotowi powiązanemu 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 związanych 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,
c)
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
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”
4. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta najlepiej spełniająca kryteria
określone w pkt. II powyżej i przedstawiająca najlepszy stosunek pomiędzy
spełnieniem powyższych kryteriów a zaproponowaną ceną (oferta
najkorzystniejsza ekonomicznie), z zachowaniem pkt V.3.
5. W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej oceny, za
najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek
oferty.
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VI.

DODATKOWE INFORMACJE.
1. Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim
związanego, zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres
korespondencyjny Zamawiającego lub adres e-mail metalteam@metalteam.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze
zm.).
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się
także w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej:
www.metalteam.pl
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