
 

Nr postępowania 2/2022 Kłaj, dnia 3 listopada 2022 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
prowadzone zgodnie z zasadami konkurencyjności  

w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 

 

na realizację zamówienia pn.: „Zakup i dostawa manipulatora spawalniczego oraz 

robota spawalniczego do wysięgów” w ramach projektu „Utworzenie i wyposażenie 

Działu Badawczo – Rozwojowego w firmie TokFrez” w ramach Działanie: Badanie i 

innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

współfinansowanego przez Unię Europejską. 

 

I. Zamawiający: 

 

Zduleczny Dariusz  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tok Frez  
Targowisko 559, Kłaj  
NIP: 8681116818 REGON: 852735319 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę: 

 

manipulatora spawalniczego do wysięgów - 1 szt. 

Kod CPV: 42000000-6 

Robota spawalniczego do wysięgów – 1 szt. 

Kod CPV: 42662000-4; 42000000-6 
 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa manipulatora spawalniczego 

(1 sztuka) oraz robota spawalniczego do wysięgów (1 sztuka) wraz  

z montażem i uruchomieniem spełniających minimalne parametry techniczne 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia 

 

2) Podstawowe parametry techniczne planowanego do zakupu manipulatora 

spawalniczego do wysięgów: 

 

Manipulator spawalniczy do wysięgów. Jest to urządzenie składające się z 2 

zsynchronizowanych manipulatorów umożliwiających montaż wysięgu za jego 

końce. Służy do manipulowania wysięgami w celu uzyskania dogodnego położenia 

przy spawaniu i pozwala na osiągnięcie jak najwyższej jakości spawów. 

  

Planowane podstawowe parametry techniczne: 

- nośność min. 8000 kg, 

- możliwość obrotu wysięgu o 360 stopni w osi poziomej 

- możliwość poziomego podnoszenia/opuszczania wysięgu 



 

- możliwość ustawienia żądanej odległości między manipulatorami 
 
 

Robot spawalniczy do wysięgów. Będzie miał możliwość sprzężenia i współpracy z 

oferowanym manipulatorem wysięgów.  

 

Planowane podstawowe parametry techniczne: 

- możliwość programowania ścieżek i parametrów spawania, 

- możliwość kontroli parametrów spawania i ich natychmiastowej zmiany 

- źródło spawalnicze – automat spawalniczy o natężeniu prądu spawalniczego 

min 500A 

- robot w postaci ramienia spawalniczego z głowicą podpiętą do automatu 

spawalniczego 

- zasięg ramienia robota minimum 0,5m 

- dostosowanie stanowiska manipulatora do wysięgów do współpracy z 

robotem spawalniczym poprzez wykonanie dedykowanego toru jezdnego 

(minimum 14m) dla robota spawalniczego oraz prace z zakresu ich 

synchronizacji i automatyzacji 

 

2) Termin związania ofertą – 30 dni. Zamawiający ma prawo zwrócić się z prośbą 

o jednokrotne wydłużenie terminu związania z ofertą o kolejne 30 dni. 

 

3) Termin realizacji zamówienia – do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 

 

III.   Kryteria oceny 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100. 

 

2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz 

uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów  
nr 1 i 2 i 3. 

 

Sposób oceny: 

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt. 

2. Najkorzystniejsza oferta w zakresie gwarancji (najdłuższa gwarancja) = 10 pkt. 

 

Minimalny okres gwarancji - 12 miesięcy.  

Maksymalny okres gwarancji – 36 miesięcy.  

Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy będą podlegały 

odrzuceniu. Oferty proponujące 36 miesięczny lub dłuższy okres gwarancji 

otrzymają najwyższą możliwą liczbę punktów. 

 

3. Najkorzystniejsza oferta w zakresie czasu reakcji serwisowej (najkrótszy czas 

reakcji) = 10 pkt. 

4. Suma kryterium nr 1 oraz kryterium nr 2 oraz kryterium 3 będzie czynnikiem 

rozstrzygającym. 



 

 
 

Kryterium Punktacja Sposób oceny 

 

Cena 

80 Stosunek ceny najniższej oferty  

do ceny badanej oferty,  

mnożymy przez 80 

 

Gwarancja 

10 Stosunek gwarancji oferty badanej  

do gwarancji najdłuższej,  

mnożymy przez 10 

 

Czas reakcji serwisowej 

10 Stosunek najkrótszego czasu reakcji 

serwisowej do czasu oferty badanej 

mnożymy przez 10 

 

 

IV. Termin i sposób składania ofert: 

 

1) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego – 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tok Frez Targowisko 559,  
Kłaj w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2022 roku do godz. 

10.00.  
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji elektronicznej w sposób 

określony w Punkcie IV.7 niniejszego zapytania ofertowego.  
2) Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej 

przed otwarciem kopercie (paczce).  
3) Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Wybór dostawcy manipulatora 

spawalniczego oraz robota spawalniczego do wysięgów”; Nr 2/2022; Nie 

otwierać przed dniem 7 grudnia 2022 roku godz. 10.30”  
4) Na kopercie (paczce) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i 

adres Wykonawcy.  
5) Oferty nadesłane pocztą (lub jako przesyłka kurierska) będą zakwalifikowane 

do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez 

pocztę (lub kuriera) w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1 

powyżej.  
6) Oferty, które zostaną nadesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w 

pkt 1 nie będą poddane ocenie.  
7) Ofertę  w  wersji  elektronicznej  należy  złożyć  z  wykorzystaniem  narzędzi  

udostępnionych w Bazie Konkurencyjności pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ na zasadach tam 

określonych.  
8) Ofertę zgodną ze wzorem należy złożyć wraz z uzupełnionym i podpisanym 

oświadczeniem o braku powiązań oraz załącznikiem parametry techniczne 

(wzór oferty, wzór oświadczenia oraz załącznika parametrów technicznych 

załączony do zapytania ofertowego).  
9) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
 

 

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


 

V. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2022 roku o godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Tok Frez 

Targowisko 559, Kłaj  
2. Otwarcie ofert jest jawne.  
3. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek 
 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

  
4. Nie wyrażenie zgody na poprawienie oczywistych omyłek pisarskich  

i rachunkowych, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, w ciągu 

trzech (3) dni od daty doręczenia zawiadomienia, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty. 

 

5. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na  
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

oraz stronie internetowej Zamawiającego www.tokfrez.pl 
 

VI. Wykluczenia z możliwości składania ofert: 

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub 

kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

VII. Dodatkowe informacje: 

 

1) W razie wątpliwości i potrzeby uszczegółowienia zapytania, 

pytania dotyczące zamówienia należy kierować na adres mailowy: 

 

michal@tokfrez.pl 

 

Każde zapytanie oraz właściwa odpowiedź zostanie upubliczniona za 

pośrednictwem strony: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.tokfrez.pl/
mailto:michal@tokfrez.pl


 

 

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

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania dotyczącego wyboru dostawcy w przypadku, gdy cena 

najkorzystniejsza oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie na 

realizację zamówienia.  
3) Przewiduje się możliwość wprowadzania istotnych zmian umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w 

zakresie terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia 

nieoczekiwanych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w 

terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu. 

 

4) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 

 

5) Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 
 
 

 

Zamawiający: 
 

Dariusz Zduleczny  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  

Tok Frez Targowisko 559, Kłaj 

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

