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2017-02-15 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
W związku z realizacją  przez Inter – folia Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200   

ul. Partyzancka 157/159 projektu: 

„Wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych kieszeni EKO na dokumenty” 
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia Il. szt. Opis i minimalne wymagania technologiczne  

Zestaw 
urządzeń do 
skonfigurowania  
linii do 
produkcji 
kieszeni EKO na 
dokumenty 
wraz z 
montażem  

Maszyna do 
produkcji 
kieszeni na 
dokumenty  

1 - szerokość robocza do 2 x 250 mm (4 - 
torowa)  

- prędkość robocza do 225 cykli/min. 
- główny napęd : serwomotory AC 
- 4 stacje rozwijania folii z wyposażeniem 

non-stop 
- rama z wyposażeniem do składania  
- zespół rolek do podawania folii  z 

kompletną  instalacją elektryczną i 
pneumatyczną całej maszyny  

- sterowanie PLC  
- kompletna prasa zgrzewalnicza z 

układem napędowym, zespołem 
zgrzewającym i zespołem dotłaczania  

- urządzenie dziurkujące na ramie 
montażowej  z możliwością regulacji  

- urządzenie do cięcia poprzecznego  
- układ wyjściowy z próżniowymi 

przenośnikami taśmowymi  i listwami 
jonizacyjnymi     

- kompletny układ elektryczny, 
pneumatyczny i sterowniczy  

- centralny terminal operacyjny  
- chłodziarka do szafy rozdzielczej  

Stacja 
składania 
krawędzi 

4 
 

stacja do formowania wzmocnionej zakładki 
brzegowej  

- sekcja składania  
- sekcja dociskania   
- sekcja przygrzewania   
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- zestaw sensorów do kontroli 
prowadzenia krawędzi 

Stacja 
stemplowania 
termicznego 

4 - stanowisko do wytłaczania w dowolnym 
miejscu produktu   

- napęd pneumatyczny   

Sorter 
odpadu 

1        -      urządzenie do automatycznego  
              odrzucania wycinków folii oraz wadliwych  
              produktów    
       -     napęd pneumatyczny  

System 
kontroli 
jakości  

1 - automatyczne monitorowanie pozycji 
zgrzewu poprzecznego względem noża 
poprzecznego za pomocą sensorów  

- zakres skanowania 100 mm x 100 mm  
- wyposażenie elektryczne  

Robot 
stertujący 

1        -      urządzenie do transportu i odbioru  
              gotowych produktów  

- zsynchronizowane ramiona  odbierające i 
układające produkt w stosy 

Pakowarka z 
funkcją 
etykietowania 

1 - szerokość robocza 200 mm – 500 mm 
- wysokość paczki  do 100 mm 
- wydajność mechaniczna  40 cykli/min 
- podajnik etykiet(do kartek opisowych do 

stosu produktu ) 
- kompletny układ elektryczny, 

pneumatyczny i sterowniczy 
- kompatybilna z głównym automatem 

zgrzewającym  

 

 

2. ZAMAWIAJĄCY I OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI   

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska   

Tel. + 48 42 227 10 04 

Fax: + 48 42 215 50 10 

 

Dariusz Wadowski    dwadowski@inter-folia.pl 

Małgorzata Zając      mzajac@inter-folia.pl 

Hubert Mycka           research@inter-folia.pl 
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3. WARUNKI UDZIAŁU POTENCJALNYCH OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU  

 

a. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

b. W stosunku do oferenta nie złożono wniosku o upadłość , nie jest prowadzone 

postępowanie upadłościowe, ani nie ogłoszono w stosunku do niego upadłości. 

c. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

d. Oferent wykona zamówienie osobiście bez udziału podwykonawców. 

e. Nie do dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

f. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 

4. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH, SPOSÓB PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI 

 

Lp. Rodzaj 
kryterium 

Wagi 
pkt.  

Sposób przyznawania punktacji 

1. Cena 40 PKT C = W*Cmin/Cb 
 
PKT C – ilość pkt dla kryterium cena 
Cmin – najniższa oferowana cena  
Cb – cena badanej oferty 
W – waga kryterium 

2. Parametry 
techniczne 

40 PKT T = W*Tb/Tmax 
 
PKT T – ilość pkt dla kryterium parametry tech. 
Tmax – największa ilość pkt przyznanych dla oferty *) 
Tb – ilość pkt przyznanych badanej ofercie *) 
W – waga kryterium 
 
*) suma pkt przyznanych przez członków komisji przetargowej. 
Każdy członek komisji przyznaje od 0 do 5 pkt. 

3. Jakość 20 PKT J = W*Jb/Jmax 
 
PKT J – ilość pkt dla kryterium jakość 
Jmax – największa ilość pkt przyznanych dla oferty *) 
Jb – ilość pkt przyznanych badanej ofercie *) 
W – waga kryterium 
 
*) suma pkt przyznanych przez członków komisji przetargowej. 
Każdy członek komisji przyznaje od 0 do 5 pkt. 
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5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 

 

2017-02-28  

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska 

  

- osobiście  lub listownie w wersji papierowej  

- w formie elektronicznej (scan oryginału oferty z podpisami osób uprawnionych do 

reprezentacji) 

                      

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, opis przedmiotu zamówienia wraz ze 

specyfikacją techniczną, cenę  oraz informację o terminie realizacji, warunkach dostawy, 

gwarancji i płatności. 

 

 

6. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT 

2017-03-01  

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska 

    

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.  

 

7. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

2018-02-28 

 

8. MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU   

 

INTER-FOLIA Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 157/159  

95-200 Pabianice  

Polska 

 

 

9. WYKLUCZENIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

 

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą. 
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Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć oświadczenie – załącznik nr 1. 

 

 

10. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

a. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości szczegółów 

oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów 

technicznych przedmiotu zamówienia. 

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany warunków udzielenia zamówienia, 

- unieważnienia postępowania, 

- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia 

w stosunku do Zamawiającego. 

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 

stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków 

odwoławczych określonych w tej ustawie. 

 

Załączniki: oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania. 



Załącznik nr 1  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZESŁANEK DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

 

 

W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

 

 

 

 

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

(Nazwa Wykonawcy) 

 

nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe. 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania  pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.  

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                    Podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                          do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 


