
 

 

       Rybnik, 14.06.2018 

 

......................................... 
 (pieczęć Zamawiającego) 

 

SG.254.20.2018.IN 

 

Zapytanie ofertowe 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Rybnik – Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej  

– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik  

e-mail: sekretariat@rcez.pl 

telefon: 324222433 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki uniwersalnej konwencjonalnej do budynku 

Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42, 44-200 Rybnik. 

2. Rodzaj zamówienia:  dostawa.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa frezarki uniwersalnej konwencjonalnej do budynku 

Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42, 44-200 Rybnik, posiadającej opisane 

poniżej wyposażenie i spełniającej podane poniżej parametry techniczne. 

Opis szczegółowy: 

- konstrukcja frezarki ma być oparta na bazie korpusów żeliwnych,  

- frezarka ma posiadać dwa silniki - jeden do napędu wrzeciona i jeden do realizacji posuwów 

w osiach, 

- napęd posuwów powinien być zabezpieczony sprzęgłem przeciążeniowym, 

- wszystkie elementy obsługi frezarki powinny być usytuowane po jednej stronie w celu 

zapewnienia wygody obsługującemu, 

- obrabiarka powinna posiadać wydajną instalację chłodzenia z wężem i kranikiem. 

Wyposażenie frezarki: 

- odczyt cyfrowy w 3 osiach, 

- wrzeciono poziome i pionowe, 

- kółka ręczne w 3 osiach, 

- instalacja chłodzenia i oświetlenia, 

- osłona przestrzeni roboczej, 

- komplet kluczy obsługowych, 

- imadło, 

- pompka smarowania, 

- śruby ustawcze, 

- narzędzia startowe. 

 

 

 



 

 

Parametry techniczne frezarki: 

Stół poziomy  

Wymiary stołu roboczego 
Długość minimum 1300 mm x szerokość minimum 320 
mm 

Rowki teowe Liczba minimum 5, szerokość rowka minimum 14 mm 

Maksymalne obciążenie stołu  Minimum 300 kg 

Przesuwy  

Przesuw wzdłużny Minimum 1000 mm 

Przesuw poprzeczny Minimum 290 mm 

Przesuw pionowy Minimum 350 mm 

Posuwy  

Zakres prędkości posuwów Minimalny zakres 22-360 mm/min. 

Szybki posuw Minimum 1 m/min. 

Prędkość obrotowa wrzeciona pionowego Zakres 60-1300 obr./min. lub większy 

Prędkość obrotowa wrzeciona poziomego Zakres 60-1600 obr./min. lub większy 

Dane ogólne  

Moc napędu głównego Minimum 2,2 kW 

Waga Minimum 2150 kg 

Wymiary gabarytowe 
Długość maximum 2100 mm x szerokość maksimum 
1710 mm x wysokość maksimum 1800 mm 

Kąt skręcenia głowicy  Minimum 180 stopni 

Stożek wrzeciona  ISO 40  

 
Uwagi ogólne: 
 

1) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimalnej gwarancji: 24 miesiące. 

2) Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) dostawy sprzętu fabrycznie nowego, 

b) podłączenia i uruchomienia urządzenia, 

c) bezpłatnego serwisowania w okresie gwarancji. 

4. Kod CPV: 42623000-9 Frezarki 

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieobciążony prawami osób 

trzecich. 

2. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia. 

3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze zamówienie 

dokonywane będą w PLN. 

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone drzwi takiej jak producenta, jednak nie mniej niż 

24-miesięcznej. 

 

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2018, jednak nie  wcześniej niż 10.09.2018. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

2. Oferta powinna być: 

1) opatrzona pieczęcią firmową, 



 

 

2) posiadać datę sporządzenia, 

3) podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 

4) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

3. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. Wszystkie elementy formularza oraz oświadczenia muszą zostać wypełnione w sposób 

czytelny.  

5. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób 

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: rcez.bip.edukacja.rybnik.eu. 

 

VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być złożona u Zamawiającego w terminie do 22.06.2018 do godziny 09.00  

w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dostawę frezarki uniwersalnej 

do budynku Warsztatów Mechanicznych przy ul. Świerklańskiej 42, 44-200 Rybnik”. 

2. Ofertę należy złożyć: 

1) elektronicznie na adres: sekretariat@rcez.pl, 

2) osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub 

3) pocztą na adres Zamawiającego: 

Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej  

– Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego 

ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Kryterium I – Cena 100% 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie po udzieleniu 

akceptacji kierownika Zamawiającego: 

1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

2) na stronie internetowej pod adresem: rcez.bip.edukacja.rybnik.eu, 

3) przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich oferentów. 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Marek Bieniek pod numerem telefonu: 32 4221595 oraz pod 

adresem e-mail: bieniek@rcez.pl. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1) wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1) 

2) wzór oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2) 

3) wzór umowy (załącznik nr 3) 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

......................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

1. Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  

w wyniku zapytania ofertowego do 30 000 euro na: 

„Dostawę frezarki uniwersalnej do budynku Warsztatów Mechanicznych  

przy ul. Świerklańskiej 42, 44-200 Rybnik” 

2. Dane Wykonawcy: 

nazwa: ……………….……………………………………………………….….…….… 

………………………..……………………………………………….….….….. 

adres: ………………………………………………………….……………...………… 
  (kod, miejscowość, ulica, województwo) 

e-mail: …………………………………………………………………………………… 

NIP:  …………………………………………………………………………………… 

nazwisko i imię właściciela* ……………………………………………………..………………... 

PESEL właściciela* ………….…………………………………………………..………………… 

numer telefonu: …………………………   numer faks: ………………..…………..…… 

Nazwa banku:  …………………………………………………………………………………… 

Numer rachunku bankowego: ……………………………………….…………………………… 

*należy wypełnić w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (także 

w formie spółki cywilnej) 

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: …….…………… zł, cenę brutto: 

…………………… zł 

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych  

w zapytaniu ofertowym. 

4. Oświadczamy, że: 

1) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2018, jednak nie  

wcześniej niż 10.09.2018, 

2) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i terminem realizacji 

zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń, 

3) akceptujemy przekazany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

4) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

5. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 

1) podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie  

wskazanym przez Zamawiającego, 

2) udzielenia ……-miesięcznej gwarancji (wpisać liczbę miesięcy) na dostarczoną frezarkę, 

3) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy: ………………….………………. 
(imię i nazwisko oraz numer telefonu) 

Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

....................................................     .................................................... 

(miejscowość, data)               (podpis i pieczęć) 



 

 

Załącznik nr 2 

 

......................................... 
 (pieczęć Wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Dostawę frezarki uniwersalnej do budynku Warsztatów Mechanicznych  

przy ul. Świerklańskiej 42, 44-200 Rybnik” 

oświadczam/y, że: 

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej  

z przesłanek zapisanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zapisane w art. 22 ust.1b 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

 sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 
Upełnomocniony przedstawiciel 

 

 

 

 

....................................................     .................................................... 

(miejscowość, data)               (podpis i pieczęć) 

 


