PATENTUS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę:

„Odlew korpusu, części zdawczej przekładni prototypowej KPL-35DH
wraz z modelem”
na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej proekologicznej
specjalizowanej przekładni zębatej zintegrowanej z układem diagnostycznym”. na który
złożono wniosek o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-24-094/11 w ramach działania
1.4, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

I. ZAMAWIAJĄCY
PATENTUS S.A.
ul. Górnośląska 11
43-200 Pszczyna
Regon 273585931, NIP 6381435033
Strona internetowa: www.patentus.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podzespołu prototypu – odlewu korpusu
(składającego się z dwóch połówek), części zdawczej oraz jarzma przekładni prototypowej
KPL-35DH wg podanej niżej specyfikacji:
Korpusu nr rysunku: P.13-01.001 – komplet 1 (komplet składający się z dwóch połówek)
(wraz z omodelowaniem)
Część zdawcza nr rysunku: P.13-00.012 sztuk 1 (wraz z omodelowaniem)

Warunki techniczne:
Tolerancje Wymiarowe i naddatki na obróbkę skrawaniem: lSO 8062-DCTG12,
Pochylenia odlewnicze: wg PN_EN 12890,
Materiał: Wg PN-EN 1563,
Odbiór odlewów: atest 3,1 wg PN-EN 10204; atest na własności wytrzymałościowe,
Obróbka cieplna odlewów: wyżarzanie odprężające,
Stan obróbki mechanicznej odlewów: surowe,
Komplety modelowe wykonamy w klasie:
H2 wg PN-EN 12890. Chropowatość surowych powierzchni Ra= 0-100 mikronów.
Maksymalne pozostałości po usuniętych nadlewach, przelewach i układzie wlewowym: wg
BN-70/0677-02.
Pozostały odbiór: wg PN-ISO 4990. Dopuszcza się naprawę odlewów oraz
pozostawienie drobnych wad nie obniżających własności użytkowych odlewów.



Termin wykonania:
Wykonanie całości zamówienie nie dłuższe niż 10 tygodni od daty otrzymania
zamówienia.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać:
- cenę ,
- dane oferenta: nazwa, adres, telefon, faks,
- termin ważności oferty, nie krótszy niż miesiąc od daty złożenia oferty
- termin dostawy (nie dłuższy niż 10 tygodni od daty otrzymania zamówienia)
- warunki płatności.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w wersji elektronicznej oraz nie dopuszcza ofert
częściowych i wariantowych.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy spełniają warunki:
1) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
1. w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
2. dostawców lub wykonawców będących osobami fizycznymi lub wspólnikami spółek, o
których powzięto informację o prawomocnym skazaniu za przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów,
którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji.
Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań
może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
wymaganych niniejszą specyfikacją.
V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są – Jakub Nędza
w godz. 7.oo – 15.oo, e.mail: j.nedza@patentus.pl
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w terminie do
01.12.2014 r. do godz. 15.00 lub na adres email: j.nedza@patentus.pl

VII. TRYB OCENY OFERT
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania
zawarte w niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane poniżej kryterium:
Kryterium:
Cena –70 %
Referencje – 30%
Uwaga: Za referencje rozumie się przedstawienie pisemnych referencji lub dowodu dostawy
od kontrahentów którym dostarczyło się odlewy korpusów przekładni zębatych na łączną
kwotę 300 tyś PLN.
Sposób oceny kryterium: 10 000 PLN=1%, maksymalnie 30% (za 300 tyś. PLN).
VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Oferent, który wygrał przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie i miejscu
oraz na warunkach określonych przez zamawiającego.
IX. ISTOTNE
DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

KTÓRE

ZOSTANĄ

1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
Specyfikacji.
Pszczyna, 24.11.2014
J. Duda
Prezes Zarządu
PATENTUS S.A.

