Milanówek, 31.05.2015
Fundusz 12 Victoria sp. z o.o. sp. K-A
ul. Brzozowa 1
05-822 Milanówek
Regon: 14663138000000
KRS: 0000458383

Zapytanie ofertowe

Fundusz 12 Victoria, w związku z zaplanowanym przystąpieniem do Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój POIR/1.1.1/2015/ z NCBiR

, które to ma na celu przeprowadzenie

badań pozwalających opracować innowacyjną technologię produkcji nowego tworzywa drzewnego
Lignolit.

1) Niniejszym składamy zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac badawczokonstrukcyjnych w celu zbudowania prototypów maszyn:
1. Specjalistyczne urządzenie służące do usunięcia kory z kłody
Wymagania techniczne:
a. Jest zbudowane z trzech zasadniczych zespołów:
- zespół podający z pomostem załadowczym i obrotnicą
- zespół frezarski z torowiskiem
- zespół odbiorczy
- stanowisko operatora
b. Max. wym obrabianego surowca:
3000x200 mm
2. Linia technologiczna do wzdłużnego rozłupywania drewna
Wymagania techniczne:
a. urządzenie składające się z 5 modułów umożliwiające rozłupanie drewna do
postaci maty powiązanych włókien.
b. Wymiary gabarytowe modułu:
6000x 1200x1400 mm
3. Suszarka potokowa
Wymagania techniczne:
a. Suszarnia potokowa z przenośnikami siatkowymi wyposażona w zespoły
nadmuchowe z wymuszonym obiegiem powietrza.
b. Całość sterowana mikroprocesorem PLC umożliwiającym zadawanie
odpowiednich danych.
c. Wymiary gabarytowe
12000x 2500x2500 mm

4. Prasa termiczna
Wymagania techniczne:
a. Prasa termiczna jednopółkowa z podajnikiem oraz zespołem odbiorczym.
b. Półka ruchoma wyposażona w układ hydraulicznego zamykania z dociskiem.
c. Czas prasowania oraz temperatura sterowana PLC z poziomu operatorskiego.
d. Wymiary gabarytowe
2500x800x1800 mm
5. Wózek widłowy o udźwigu 2,5 tony
Paliwo – LPG
6. Wyrówniarko- grubościówka
- urządzenie przeznaczone do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych
pozwalające na wyrównanie powierzchni i nadanie równoległości dwóch przeciwległych
powierzchni . Szerokość stołu minimum 300 mm. Ilość noży minimum 2.
7. Piła formatowa przeznaczona do rozkroju drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wysokość cięcia minimum 100 mm
Możliwość cięcia pod kątem 0-45 0
Płynna regulacja wysokości cięcia i kąta nachylenia tarczy tnącej – sterowanie
elektryczne. Możliwość manipulacji płyty o wymiarach 2500x1200 mm
8. Prasa hydrauliczna wykorzystująca wysoką częstotliwość.
Wymiar stołu 2000x500 mm
Nacisk jednostkowy w płaszczyźnie pionowej do 30 kG/cm2 (3 MPa)
Wysokość prasowanego elementu minimum 300 mm
9. Komplet narzędzi pozwalających na przygotowanie receptury kleju
i jej modyfikację
- mieszadła
-kubek forda
-zespół wag
10. Zaklejarka przeznaczona do precyzyjnego nanoszenia kleju na elementy przeznaczone
do klejenia w formie przenośnika i wanny z klejem
11. Klimatyzator – pomieszczenie o wymiarach 2000x2000x3000 mm
dobrze izolowane pozwalające na utrzymanie stałej temperatury i wilgotności powietrza.
12. Forma – urządzenie pozwalające na płynne formowanie wsadu przed włożeniem go do
prasy .
Wymiary 2000x600 mm
13. Wykonanie wanny z obróbki hydrotermicznej z płynna regulacją temperatury o
wymiarach 2000x1000x1000 mm pozwalającej zbadać parametry i jakościowe badanego
tworzywa drzewnego.
14. System przenośników taśmowych pozwalający na transport wsadu przeznaczonego do
prasowania i odbiór gotowego produktu z prasy.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych
umów.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji jednego z zadań wchodzących w skład
zapytania ofertowego.
4) Warunkiem udziału w przetargu jest udokumentowanie co najmniej 5-cio letniego
doświadczenia w danym obszarze oraz oświadczenie, że dysponuje się kadrą pracowniczą,
posiadającą niezbędną wiedzę, w danym zakresie.
5) Podstawowym kryterium oceny będzie cena (80%) oraz ocena potencjału wykonawcy (20%).
Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tą, która uzyska największą liczbę punktów uzyskanych
ze wszystkich kryteriów.
6) Punktacja będzie przyznawana w ramach następującego algorytmu (kryteriów):
a) Cena:
(Najniższa cena netto ze wszystkich ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) * 80 (pkt.)
Maksymalna punktacja do zdobycia to 80 pkt.
b) Potencjał:
Największy potencjał podwykonawcy (rozumiany jako lata doświadczenia, dostępna kadra
pracownicza, ilość zrealizowanych projektów, etc.) – (skala ocena od 0 do 10 pkt) / potencjał
podwykonawcy z badanej oferty (rozumiany jako lata doświadczenia, dostępna kadra
pracownicza, ilość zrealizowanych projektów, etc.) – (skala ocena od 0 do 10 pkt) x 50 (pkt)
Maksymalna punktacja do zdobycia to 20 pkt.
7) Oferty należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2015r. do godz. 16:00 w formie pisemnej
w siedzibie Funduszu 12Victoria sp. z o.o. sp. K-A tj. przy ul. Brzozowej 1 , 05-822 Milanówek,
w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem: „przetarg nieograniczony na podwykonawstwo
nr zadania – (tutaj wpisać nr zadania zgodnie z numeracją nadaną w pkt. 1) – nie otwierać
przed 30 czerwca 2015r.” Oferty muszą zawierać przede wszystkim cenę netto wykonania
usługi jak i opis posiadanego potencjału (kadra, doświadczenie, wykonane projekty).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych dokumentów,
w szczególności referencji.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
9) Szczegółowe warunki n/t warunków umowy, jak i samego podwykonawstwa można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego lub pod nr telefonicznym 605244200. Koordynatorem projektu
jest Pan Michał Janowski.
10) Z postępowania wyklucza się wykonawców:
a) w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.
b) Powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
c) Którzy złożyli nieprawdziwe informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania
Zamawiający:

