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Tytuł projektu: „Opracowanie i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej do produkcji wtryskowej w 

technologii Kolażu Kolorystycznego, oraz uruchomienie pilotażowej produkcji innowacyjnego fotela o 

modułowej konstrukcji w technologii wtrysku w kolażu kolorystycznym” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa: nr 1 „ Przedsiębiorstwa i innowacje” 

Działanie: nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” 

Poddziałanie: nr 1.2.1 „ Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” 

Schemat: nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Informacje o ogłoszeniu 

Ogłoszenie opublikowano  na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Zakup formy testowej innowacyjnego fotela wieloelementowego do produkcji w technologii kolażu 
kolorystycznego. 
Zakup formy testowej innowacyjnego fotela wieloelementowego do produkcji w technologii kolażu 

kolorystycznego. 

13.12.2016 

  

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 16-01-2017 

Nazwa zamawiającego 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO „OŁER” PIOTR MARCIŃCZAK 

Numer ogłoszenia 

1014451 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Status ogłoszenia 

Aktualne 

Treść ogłoszenia została zmieniona 

Zmiana z dnia 21.12.2016r: 

Termin składania ofert został przedłużony do 16.01.2017r. Łączny okres trwania konkursu 13.12.2016r - 

16.01.2017r. 

Zmiana z dnia 22.12.2016r: 

zmiana w zakładce Miejsce i sposób składania ofert 

Miejsce i sposób składania ofert 

Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

- dostarczenie osobiste oferty do siedziby POH OŁER, mieszczącej się przy ulicy Buforowej 91, 52-131 Wrocław 

lub ewentualnie przesłanie oferty na adresy e-mail: piotr.marcinczak@oler.pl cezary.marcinczak@oler.pl oraz do 

wiadomości mirek.rdzanek@oler.pl 

 

 

W przypadku gdy w trakcie postępowania nie wpłynie żadna spełniająca wymagania oferta, POH OŁER będzie 

posiadało możliwość wolnego wyboru dostawcy z rynku.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

mirek.rdzanek@oler.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Piotr Marcińczak, Cezary Marcińczak, Mirosław Rdzanek 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

501-67-67-86 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Zakup formy testowej innowacyjnego fotela wieloelementowego do produkcji w technologii kolażu 

kolorystycznego. 

W celu uruchomienia pilotażowej produkcji wtryskowej w technologii kolażu kolorystycznego niezbędny jest zakup 

testowej formy wtryskowej. Zakłada się zakup formy na fotel ogrodowy o innowacyjnej modułowej konstrukcji 

dającej możliwość złożenia fotela z poszczególnych części: oddzielnie każda z nóg, oddzielnie siedzisko z 

możliwością zmiany elementów wizualnych siedziska, oddzielnie oparcie z możliwością wymiany elementów 

wizualnych oparcia, oddzielnie podłokietniki, oddzielnie zaślepki. Wszystkie elementy innowacyjnego fotela 

zajmować będą przestrzeń od 4 do 6 form. Ilość form zależna będzie od możliwości obróbczych producenta form 

wtryskowych.  

POH OŁER posiada opracowany projekt innowacyjnego fotela do produkcji w technologii Kolażu Kolorystycznego 

na bazie którego mają zostać rozplanowane formy. Projekt zostanie udostępniony na prośbę wysłaną drogą e-
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mail zainteresowanych Narzędziowni wykonaniem form w ramach kontraktu. 

Projekt fotela wieloelementowego do produkcji w technologii Kolażu Kolorystycznego jest własnością 

Przedsiębiorstwa Obrotu Hurtowego „OŁER”. Zabrania się użytkownikom udostępnionego projektu dokonywania 

zmian treści dokumentu, jego kopiowania i rozpowszechniania bez zgody POH OŁER. 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: dolnośląskie Powiat: legnicki Miejscowość: Kunice 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Zakup formy testowej innowacyjnego fotela wieloelementowego do produkcji w technologii kolażu 

kolorystycznego wykonanej na bazie posiadanego przez POH OŁER projektu. 

Przedmiot zamówienia 

Zakup formy testowej innowacyjnego fotela wieloelementowego do produkcji w technologii kolażu 

kolorystycznego. 

W celu uruchomienia pilotażowej produkcji wtryskowej w technologii kolażu kolorystycznego niezbędny jest zakup 

testowej formy wtryskowej. Zakłada się zakup formy na fotel ogrodowy o innowacyjnej modułowej konstrukcji 

dającej możliwość złożenia fotela z poszczególnych części: oddzielnie każda z nóg, oddzielnie siedzisko z 

możliwością zmiany elementów wizualnych siedziska, oddzielnie oparcie z możliwością wymiany elementów 

wizualnych oparcia, oddzielnie podłokietniki, oddzielnie zaślepki. Wszystkie elementy innowacyjnego fotela 

zajmować będą przestrzeń od 4 do 6 form. Ilość form zależna będzie od możliwości obróbczych producenta form 

wtryskowych.  

POH OŁER posiada opracowany projekt innowacyjnego fotela do produkcji w technologii Kolażu Kolorystycznego 

na bazie którego mają zostać rozplanowane formy. Projekt zostanie udostępniony na prośbę wysłaną drogą e-

mail zainteresowanych Narzędziowni wykonaniem form w ramach kontraktu. 

Projekt fotela wieloelementowego do produkcji w technologii Kolażu Kolorystycznego jest własnością 

Przedsiębiorstwa Obrotu Hurtowego „OŁER”. Zabrania się użytkownikom udostępnionego projektu dokonywania 

zmian treści dokumentu, jego kopiowania i rozpowszechniania bez zgody POH OŁER. 

Kod CPV 

42000000-6 
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Nazwa kodu CPV 

Maszyny przemysłowe 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: opracowanie / dostawa / odbiór nie później niż do 31.10.2017r. 

Załączniki 

Brak załączników 

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Preferowani dostawcy: 

- posiadający park maszynowy umożliwiający realizację zamówienia 

- znający temat i problematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych 

- posiadający rozbudowane biuro konstrukcyjne oraz dział serwisowy 

- posiadający certyfikowane programy projektowo konstrukcyjne 

- posiadając przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

Wiedza i doświadczenie 

Preferowani dostawcy: 

- posiadający park maszynowy umożliwiający realizację zamówienia 

- znający temat i problematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych 

- posiadający rozbudowane biuro konstrukcyjne oraz dział serwisowy 

- posiadający certyfikowane programy projektowo konstrukcyjne 

- posiadając przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

Potencjał techniczny 

Preferowani dostawcy: 

- posiadający park maszynowy umożliwiający realizację zamówienia 

- znający temat i problematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych 

- posiadający rozbudowane biuro konstrukcyjne oraz dział serwisowy 

- posiadający certyfikowane programy projektowo konstrukcyjne 

- posiadając przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Preferowani dostawcy: 

- posiadający park maszynowy umożliwiający realizację zamówienia 
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- znający temat i problematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych 

- posiadający rozbudowane biuro konstrukcyjne oraz dział serwisowy 

- posiadający certyfikowane programy projektowo konstrukcyjne 

- posiadając przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Firma nie pozostaje w upadłości 

Dodatkowe warunki 

Nie dotyczy 

Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: 

a. zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się 

przewidzieć na dzień ogłoszenia zamówienia lub złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia, 

b. wystąpiły zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do 

nich zapisów umowy, 

c. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie 

możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie, 

d. innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, niezależne od zamawiającego lub 

oferenta. 

e. ograniczenia przedmiotu zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy 

konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f. zmiany sposobu wykonywania zamówienia - w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z 

dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

 

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 

b. zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, 

zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami; 

c. udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta złożona na formularzu firmowym oferenta. 

Inne załączniki, np. opisy sprzętu, karty katalogowe będące rozwinięciem informacji o przedmiocie zapytania lub 

informacji o oferencie. 

Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 
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Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria. Wyniki przy ocenie ofert podlegają 

zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

 

Kryterium 1. Cena całkowita netto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (40%) 

Liczba punktów w kryterium będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

K1 = Cena minimalna tj. najniższa cena spośród badanych ofert / Cena badanej oferty * 40 

Cena za dostawę przedmiotu zapytania. 

W przypadku ofert wycenionych w różnych walutach w celu zapewnienia porównywalności do przeliczenia 

zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez 

Zamawiającego, porównywana będzie cena w przeliczeniu na PLN. Zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Kryterium 2. Kryterium Techniczne 

Oferta będzie traktowana jako prawidłowa tylko w przypadku gdy spełni wymogi wypunktowane w opisie 

przedmiotu zamówienia (30%) 

- posiadający park maszynowy umożliwiający realizację zamówienia (TAK = 10 pkt. / NIE = 0 pkt.) 

- znający temat i problematykę przetwórstwa tworzyw sztucznych (TAK = 10 pkt. / NIE = 0 pkt.) 

- posiadający rozbudowane biuro konstrukcyjne oraz dział serwisowy (TAK = 5 pkt. / NIE = 0 pkt.) 

- posiadając przynajmniej 2 letnie doświadczenie w branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (TAK = 5 pkt. / 

NIE = 0 pkt.) 

 

 

 

Kryterium 3. Termin realizacji zamówienia (10%) 

Dotrzymanie terminu realizacji zamówienia 31.10.2017r = 10 pkt. 

Brak dotrzymania terminu realizacji 31.01.2016r = 0 pkt. 

 

Kryterium 4. Okres gwarancji ponad 12 miesięcy (20%)  

0 pkt. - okres udzielonej gwarancji na dostarczony sprzęt powyżej 12 do 23 miesięcy włącznie liczone od 

podpisania protokołu uruchomienia/przekazania.  

10 pkt. - okres udzielonej gwarancji na dostarczony sprzęt powyżej 23 miesięcy włącznie liczone od podpisania 

protokołu uruchomienia/przekazania. 

 

UWAGA: Okres gwarancji liczony jest w miesiącach 

(założenia: 1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 12 miesięcy) 

Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentami lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegającym w szczególności na: 
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a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w lini bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający (beneficjent) 

Nazwa 

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO „OŁER” PIOTR MARCIŃCZAK 

Adres 

Buforowa 91 
52-131 Wrocław 
dolnośląskie , Wrocław 
Numer telefonu 

717345431 

Fax 

717345430 

NIP 

7690000279 

Tytuł projektu 

Opracowanie i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej do produkcji wtryskowej w technologii Kolażu 

Kolorystycznego, oraz uruchomienie pilotażowej produkcji innowacyjnego fotela o modułowej konstrukcji w 

technologii wtrysku w kolażu kolorystycznym 

Numer projektu 

RPDS.01.02.01-02-0069/15-00 

Inne źródła finansowania 

Zamówienie jest realizowane dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-

2020 

Oś Priorytetowa: nr 1 „ Przedsiębiorstwa i innowacje” 

Działanie: nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” 
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Poddziałanie: nr 1.2.1 „ Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny” 

Schemat: nr 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


