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Z a p y t a n i e o f e r t o w e nr 06 07 2016 A 

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa 1: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw 
Podziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 
Konkurs: 1/1.1.1/2015 
Ogłoszony przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory 

do badań mikrobiologicznych 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21 
87-100 Toruń 
NIP: 527-23-55-435, REGON: 017381150, KRS: 0000049251 
e-mail: ksolich@alchem.com.pl 

Telefon: 33 82 85 524, +48 696 474 396 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa materiałów na potrzeby realizacji badań przemysłowych 

Lp. Przedmiot i opis Ilość 
1 Motoreduktor planetarny 

napięcie zasilania 24[VDC] 
prędkość obrotowa na wyjściu przekładni 60-75 [obr/min] 
minimalny moment obrotowy na wyjściu przekładni 1,6[Nm] lub 17[kg/cm] 
z wbudowanym enkoderem 

2 

2 Siłownik liniowy 
napięcie zasilania 24[VDC] 
dopuszczalne obciążenie: min. 2000[N] 
skok: min. 200[mm] 
rodzaj działania: pchający/ciągnący 
prędkość działania: od. 6[mm/s] 
samohamowny, wbudowany czujnik Halla – impulsator 
WERSJA: skok 200[mm], siła 4000[N], z wbudowanym czujnikiem Halla 

6 

3 Śruba trapezowa 
materiał: stal czarna 
gwint: prawoskrętny 
rozmiar: Tr. 18 x 4 
długość  1[mb] 

2 
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4 Nakrętka trapezowa z kołnierzem 
rozmiar: Tr. 18 x 4 
gwint: prawoskrętny 
materiał: brąz 

2 

5 Blok łożyskujący 
typ: FK – wykonanie z kołnierzem kwadratowym 
zastosowanie: strona napędowa układu 
średnica wałka podtrzymywanego: 15[mm] 
średnica montażowa: 40[mm] 

2 

6 Prowadnice liniowe 
materiał: stal hartowana, szlifowana 
średnica: 25[mm] 
klasa wykonania: ISO h6 
długość 1[mb] 

12 

7 Łożyska liniowetyp LMK 
z kołnierzem kwadratowym 
średnica wałka: 25[mm] 

8 

8 Łożyska liniowe typ SMA UU 
do mocowania bocznego 
średnica wałka: 25[mm] 

4 

9 Wspornik końcowy wałka typ SK 
średnica wałka: 25[mm] 
śruba zaciskowa: M6 
śruba montażowa: M6 
materiał: ALUMINIUM 

8 

10 Wspornik końcowy wałkatyp WA 
średnica wałka: 25[mm] 
śruba zaciskowa: M8 
śruba montażowa: 12 
materiał: ALUMINIUM 

16 

11 Piasta sprzęgła 
typ: SG19A 
materiał: ALUMINIUM 

8 

12 Wkładka sprzęgła 
typ: SG19A 
materiał: TWORZYWO SZTUCZNE 

4 

13 Taśma LED 
napięcie zasilania 12[VDC] 
długość: rolka 5[m] 
szerokość paska: 8[mm] 
jasność: 6900[lm/5m] 
temp. światła: 4000-4600[K]  
WARIANT:12[VDC], barwa światła – biały dzienny 

6 

14 Lampa bakteriobójcza UV 
rozmiar: T8 
moc: 30[W] 
długość: 900[mm]   
promieniowanie: UV  
 
 

6 
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15 Statecznik elektroniczny do lampy UV 
zasilanie: 230[V] 
moc: 1 x 30[W] 

3 

16 Oprawka hermetyczna do świetlówek 
rozmiar: T8 
sposób montażu: przykręcana 

12 

17 Uchwyt lampy UV 
Rozmiar: T8 
sposób montażu: przykręcana 

12 

18 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 40[Nm] 
do rury średnicy: 60[mm] 
prędkość obrotowa: min. 15[obr/min] 

3 

19 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 50[Nm] 
do rury średnicy: 60[mm] 
prędkość obrotowa: min. 20[obr/min] 

2 

20 Silnik podnoszenia szyby 1500/1800 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 35[Nm] 
do rury średnicy: 40[mm] 
prędkość obrotowa: min. 11[obr/min] 

2 

21 Silnik podnoszenia szyby 1200 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 10[Nm] 
do rury średnicy: 40 [mm] 
prędkość obrotowa: min. 15[obr/min] 

3 

22 Silnik podnoszenia szyby 1200 
zasilanie: 230[V] 
moment obrotowy: 20 [Nm] 
do rury średnicy: 60 [mm] 
prędkość obrotowa: min. 11[obr/min] 

3 

23 Zasilacz motoreduktorów 
napięcie zasilania: 230[VAC] 
napięcie wyjściowe 24[VDC] 
prąd wyjściowy 5[A] 
napięcie wyjściowe stabilizowane 

3 

24 Zasilacz LED 
zasilanie: 230[V] 
napięcie wyjściowe 12[VDC] 
napięcie wyjściowe stabilizowane 
moc: 100[W] 

3 

25 Sterownik LED 
zasilanie: 12[VDC] 
sygnał sterujący: 0-10[VDC] 
ilość kanałów wyjściowych: min. 2 
typ kanałów wyjściowych: OC 
obciążalność prądowa wyjścia: 5[A] 

3 
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26 Elektro zaczep/elektro rygiel/elektromagnes ciągnący 

działanie: normalnie wysunięty (po podaniu napięcia rygiel chowa się) 
zasilanie: 24[VDC] 
skok trzpienia: min: 10[mm] 

6 

27 Przekaźnik półprzewodnikowy typ SSR 
napięcie sterujące: 3-32[VDC] 
napięcie przełączane: 230[VAC] 
obciążalność: 20[A] 

10 

28 Gniazdo tablicowe 
typ: 2P + Z 
napięcie: 250[V] 
prąd: 16[A] 
kolor: niebieski 

10 

29 Enkoder obrotowy optyczny  
typ: impulsowy 
rozdzielczość: od 20 do 250 [imp/obr] 
wykonanie: z osią 
rozmiar: średnica max 50[mm] 

3 

30 Wyłącznik nadprądowy 
napięcie znamionowe: 230[VAC] 
prąd: 10[A] 
montaż: na panel 

6 

31 Złącze zasilające AC męskie z wyłącznikiem 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
wyłącznik: ON/OFF 
typ złącza: gniazdo męskie komputerowe 
montaż: na panel 

6 

32 Złącze zasilające AC męskie 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
typ złącza: gniazdo męskie komputerowe 
montaż: na panel 

6 

33 Złącze zasilające AC żeńskie 
napięcie znamionowe: 250[VAC] 
prąd znamionowy: 10[A] 
typ złącza: gniazdo żeńskie komputerowe 
montaż: na panel 

6 

34 Gniazdo 4PIN 
napięcie znamionowe: 250[V] 
prąd znamionowy: 4[A] 
typ złącza: gniazdo żeńskie – M12 
ilość pinów: 4 
montaż: na panel – skręcane 

20 

35 Wtyk 4PIN 
typ złącza: wtyk męski – M12 
ilość pinów: 4 
montaż: na przewód 
orientacja: proste 

20 
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średnica przewodu: 3-6,5[mm 
36 Gniazdo USB 

montaż: na panel 
typ złącza: adapter 
gniazdo front: USB A 
gniazdo tył: USB B 

6 

37 Złącze D-Sub 
typ złącza: D-Sub 
rodzaj złącza: żeńskie 
ilość pinów: 9 
montaż: na panel 

20 

38 Złącze D-Sub HD 
typ złącza: D-Sub HD 
rodzaj złącza: żeńskie 
ilość pinów: 15 
montaż: na panel  

20 

39 Przewód USB 
typ: USB A wtyk – USB B wtyk 
wersja: USB 2.0 
długość: 0,5[m] 

6 

40 Przewód zasilający 
typ: zasilający komputerowy 
napięcie znamionowe: 250[V] 
prąd znamionowy: 10[A] 
długość: 5[m] 
kolor: biały 

6 

41 Dławnica kablowa DUŻA 
typ: PG9 
klasa szczelności: IP68 
średnica przewodu: 4-8[mm] 
kolor: biały 

50 

42 Dławnica kablowa MAŁA 
typ: PG7 
klasa szczelności: IP68 
średnica przewodu: 3-6,5[mm] 
kolor: biały 

50 

43 Nakrętka dławnicy DUŻA 
gwint: PG9 
materiał: plastik 

50 

44 Nakrętka dławnicy MAŁA 
gwint: PG7 
materiał: plastik 

50 

45 Kurtyna fotooptyczna 
typ czujnika: fotoelektryczny 
sposób działania: nadajnik-odbiornik 
zasięg: 0-7[m] 
typpracy: DARK-ON, LIGHT-ON 
napięcie zasilania: 10-30[VDC] 
przyłącze: konektor M12 

3 

46 Przewód sygnałowy – kurtyna fotooptyczna 
ilość pinów: 4 
rodzaj złącza: żeńskie -M12 
wersja złącza: proste 
długość: 5[m] 

6 

47 Enkoder liniowy  2 
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typ: magnetyczny 

rozdzielczość: 0,1[mm] 
dokładność: 1[mm] 
sygnały: zerowy, kierunek 

stopień ochrony: IP67 

1.1 Pozostałe wymagania  

a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - nieprzekraczający wskazanego w zapytaniu terminu - 28 
dni kalendarzowych od dnia zamówienia; w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę 
będzie brany maks. czas dostawy;  

b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych 
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury 

 

 

d. Koszt dostawy - po stronie dostawcy; adres dostawy: Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Generała Stanisława 
Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała 

2. Kod CPV: 317, 3172,315 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
4. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  

 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym*.  

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności ze 
specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 
oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
– wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy  
 

IV. OPISSPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.  
2. Oferta musi: 
 Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe.  

 Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty).  

 Zawierać, co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one 
przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert).  

 Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych 
wymaganiach zgodnie z punktem 1.1 z części II (o ile są wymagane).  

 Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części III (o ile są wymagane)  
 Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 06 07 2016 A 

 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z 

przyczyn formalnych. 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
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1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:  

 złożenie oferty w terminie;  

 przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;  

 zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części 
II.  

2. Kryterium oceny ofert:  

 Cena 100 pkt. 

3. Sposób dokonywania oceny 

 
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt. 
a) cena (100 pkt) 
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: 
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów 
 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający 
powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do 
ponownego przedstawienia ofert. 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 28 dni kalendarzowych od dnia zamówienia 
 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert do: 19.07.2016  r. godz.23:59 CET.  
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

biotectum@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Gen. St. Maczka 9, 43-
300 Bielsko-Biała w terminie podanym w pkt. 1, część VII.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.  

6. Zapytania ofertowe zamieszczono na stronie:  
 http://www.alchem.com.pl/zamowienia-publiczne 
 www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ 

 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail, z 
którego została przesłana oferta lub na adres e-mail wskazany w ofercie. Wyniki postępowania zostaną 
umieszczone ba stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 
IX. ZAWARCIE UMOWY 

1. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy ofert lub 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli 
taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert. 

mailto:biotectum@alchem.com.pl
http://www.alchem.com.pl/zamowienia-publiczne
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy 

wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w 
drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania 
ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego. 

 
X. DODATKOWE INFORMACJĘ  

 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły 
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie  
www.alchem.home.pl/zamowienia-publiczne 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/ 
 
Wprowadzone zmiany będą  wiążące dla oferentów.  

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu 
jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.  

 
Dodatkowych informacji udziela p. Krzysztof Solich pod adresem email: biotectum@alchem.com.pl 
 
 
 
 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 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.  

 
 

http://www./
http://www./
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
mailto:biotectum@alchem.com.pl

