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Łapy, dn. 06.08.2018 r. 

 

CKP.26.29.2018 

 
 

Zapytanie ofertowe 

na zakup przestrzennego skanera optycznego i drukarki 3D 

 dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach 

 

1. Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego  

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15 

18-100 Łapy 

tel. 0-85-715-27-20 

fax. 0-85-715-22-22 

email. ckp.przetargi@wp.pl  

www.ckplapy.pl 

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę przestrzennego skanera optycznego i 

drukarki 3D zgodnie z załączonym „Wykazem”. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przestrzenny skaner optyczny – szt. 1 

Drukarka 3D – szt. 1 

Oprogramowanie – 15.szt  

 

3. Termin realizacji zamówienia:  

- do 20.09.2018 r. 

 

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru 

załącznik nr.1 oraz załącznik nr. 2 , 3 i 4 do zapytania ofertowego, 

  

5. Sposób obliczenia ceny ofertowej 

 

1.  Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1), należy przedstawić 

całkowitą cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie całego przedmiotu zamówienia. 

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku oraz słownie. 

3.     Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

w tym koszty transportu, wniesienia, rozpakowania i przeszkolenia personelu.  

4.     Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w 

złotych polskich. 

5.   Sposób obliczenia oceny oferty stanowi załącznik nr.5 do oferty 

 

6. Miejsce i termin złożenia ofert:  

1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres:  

Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, 18-100 Łapy 

w terminie do dnia 17.08.2018 do godziny 12:00. 

http://www.ckplapy.pl/
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W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla 

pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z 

dopiskiem: „Zakup przestrzennego skanera optycznego i drukarki 3D”. 

2.      Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

7. Informacje o formalnościach 

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2.     Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego 15, 18-100 Łapy 

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 

Załączniki: 

1.     Oferta wykonawcy 

2.     Załącznik nr.2 

3.  Załącznik nr.3 

4.   Załącznik nr.4 

          

 

 

 

       ……………………………………… 

                      podpis 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
…..............................................                                                                      

        /nazwa Wykonawcy/ 
…............................................. 

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

           /dokładny adres/ 
….............................................. 

             /telefon, fax/ 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 
 

Nazwa Wykonawcy 

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

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

z siedzibą w 

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

Przystępując do zapytania ofertowego na:  

 

„Zakup przestrzennego skanera optycznego i drukarki 3D” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

za cenę brutto: ……………………………… zł 

słownie:…............................................................................................................................. ... 

w tym: cena netto ……………………………… zł, podatek VAT …...................%           

tj. …................................... zł 

1. Przedmiot zamówienia dostarczymy w terminie do ……………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: 

………………………………………. 

3. Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz 

przygotowania i złożenia oferty. 

4. W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy. 

5. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania 

oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy 

zamówienia – jest kompletna. 

6. Udzielamy gwarancji: na sprzęt –  na okres ……….m-cy 

 

 

 

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

        Data                                                                                                           Podpis i pieczątka 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis parametrów wymaganych 

 

Lp. 
Wymagane minimalne parametry i warunki 

graniczne 

(Wypełnia wykonawca) 

Opis parametrów oferowanych 
- w tym nazwa producenta i oznaczenie typu oraz 

modelu lub wersji proponowanych urządzeń (należy 
uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w 

skład zestawu) oraz oprogramowanie.* 

1. Przestrzenny skaner optyczny a) Producent ……………….. 

b) Model …………………… 

c) Oznaczenie, które pozwoli na 

jednoznaczną identyfikacje produktu 

(np. symbol, kod produktu 

itd.)……………. 

2. Obszar skanowania: min. 200x200x200mm  

3. Dokładność skanowania: min. do 0,06 mm  

4. Formy wyjściowe: OBJ, STL, PLY  

5. Gwarancja min. 24 miesięcy  

6. Pełne oprogramowanie min. 15 stanowiskowe  

7. Nielimitowana licencja   

8. Instrukcja obsługi w języku polskim  

9.  Wyposażenie dodatkowe: statyw, adaptery, kable 

podłączeniowe 

 

10.  Porty: USB i inne  

 

 

 

 

 

 

 

……………….…………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

Opis parametrów wymaganych 

 

Lp. Wymagane minimalne parametry i warunki graniczne 

(Wypełnia wykonawca) 

Opis parametrów oferowanych 
- w tym nazwa producenta i oznaczenie typu 

oraz modelu lub wersji proponowanych 
urządzeń (należy uwzględnić i wymienić 

urządzenia wchodzące w skład zestawu) oraz 
oprogramowanie.* 

1. Drukarka 3D d) Producent ……………….. 

e) Model …………………… 

f) Oznaczenie, które pozwoli na 

jednoznaczną identyfikacje 

produktu (np. symbol, kod 

produktu itd.)……………. 

2. Wymiary drukarki: max 47x51x56 cm  

3. Technologia wydruku: FFF (Fused Filament Fabrication)  

4. Gwarancja min. 24 miesięcy  

5. Max. Wymiar druku: 20x20x19 cm  

6. Tryb drukowania: Excellent 0,050 mm i inne  

7. Wyświetlacz  

8. Pełne oprogramowanie  

9.  Obsługa w języku polskim  

10.  Rodzaj materiału: ABS/PLA/inne  

11.  Wyposażenie dodatkowe: 5 szpul fialmentu w różnych 

kolorach po min. 600g, 10 sztuk długopisów 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………….…………………………………………………………………………… 
Miejscowość i data, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie oferty. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie 

   Nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.: 

 nie jestem(śmy) z 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, powiązany(i) poprzez: 

a)  uczestniczenie 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

…..........................................                      …....................................................................... 
        Data                                                                                              Podpis i pieczątka 
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 

 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 
5.a. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1 Cena (C) 60 

2 Okres gwarancji (G) 40 

 

5.b. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  

5.c. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:  

C = (Cn/Cb) x 60 pkt 

gdzie,  

C- ilość punktów za kryterium cena,  
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,  

Cb – cena oferty badanej.  

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

5.d. Punkty za kryterium „Okres gwarancji ”  (G) zostaną obliczone według wzoru: 

G = (Gb/Gn) x 40 pkt 

gdzie,  
G- ilość punktów za kryterium okres gwarancji,  

Gb – okres gwarancji oferty badanej,  

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych.  
Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczony 

asortyment (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta). Zamawiający przyjmuje, że w 

kryterium „Okres gwarancji” oceniany będzie proponowany przez wykonawców okres gwarancji w 
skali od 24 miesięcy do 60 miesięcy. 

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, 

że oferuje on okres gwarancji tj. 36 miesięcy. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, 
Zamawiający w celu przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji” przyjmie do obliczeń 60 

miesięcy okresu gwarancji. 

W kryterium „Okres gwarancji”, oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 punktów a 
pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego 

działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

5.e. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: 

Przyznana ilość punktów = C + G 

5.f. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 


