
 

Piaseczno, 24.09.2021r. 

Zapytanie ofertowe nr 01/1/TANGO-IV/2021 

na 

Dostawę urządzenia do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi 

Zamawiający: 

PIK Instruments Sp. z o.o. 

ul. Okulickiego 5F 

05-500 Piaseczno 

 

Rozdział I. Tryb postępowania 

1. Zamówienie w ramach projektu TANGO-IV-B/0002/2019/00 pn.: „Wytwarzanie sond 

pomiarowych o zróżnicowanym kształcie ostrza oraz niespotykanych właściwościach 

mechanicznych i trybologicznych do zastosowania w mikroskopach sił atomowych.” 

2. Postępowanie dotyczące wyboru i udzielenia zamówienia Wykonawcy prowadzone jest w trybie 

zapytania ofertowego w oparciu o zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu.  

3. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie 

jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

4. Postępowanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie jest wyższa lub równa 120.000 zł 

 

Rozdział II. Przedmiot zamówienia 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia i kod CPV: 

 

Urządzenie do polerowania próbek za pomocą wibracji wraz z materiałami eksploatacyjnymi 

 

Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 

 

 

Rozdział III – Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia 

 

1. Automatyczna regulacja częstotliwości w min. zakresie od 70  do 120Hz. 

2. Misa robocza o średnicy co najmniej 305mm do pracy z suknami polerskimi o średnicy co 

najmniej 300mm. 

3. Funkcja Start-Stop ze wskazaniem aktualnego statusu pracy poprzez odpowiednie 

podświetlenie. 

4. Możliwość zapisania co najmniej 180 programów z preparatyką. 

5. Funkcja dźwiękowego informowania o zakończeniu procesu polerowania. 

6. Możliwość doposażenia w przyszłości w układ chłodzenia w obiegu zamkniętym. 

7. Możliwość doposażenia w przyszłości w moduł umożliwiający zdalną komunikacje z 

urządzeniem. 

8. Możliwość doposażenia w przyszłości w moduł umożliwiający zdalne uruchomienie trybu 

serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki urządzenia. 

9. Różne poziomy dostępu do oprogramowania. 

10. Panel sterowania o przekątnej co najmniej 3 cale. 

11. Złącza do kontaktu z urządzeniem co najmniej USB i Ethernet. 

12. Przezroczysta pokrywa/osłona talerza roboczego. 



 

13. Zestaw uchwytów dedykowanych do próbek o średnicy 40 i 30 mm. 

14. Metalowa obudowa, pokryta trwałą warstwą zabezpieczającą. 

15. Urządzenie powinno posiadać odpowiednie przyłącze pozwalające na podłączenie do wyciągu 

zewnętrznego. 

16. Waga nie większa niż 50kg. 

17. Wymiary nie większe niż 520x320x600mm. 

18. Dostarczone urządzenie powinno być gotowe do pracy bez konieczności ponoszenia  

dodatkowych kosztów po stronie zamawiającego. 

19. Do oferowanego urządzenia powinien zostać dołączony układ do wstępnego przygotowania 

powierzchni przed polerowaniem, z możliwie jak najprostszym sterowaniem tylko bazującym na 

ikonach.  

20. Układ do wstępnego przygotowania powierzchni próbki powinien pozwalać na dołączenie w 

przyszłości metodą plug-and-play zasobnika z lubrykantem lub krzemionką do wstępnego  

21. Oferta powinna uwzględnić również materiały ścierne, materiał na przygotowanie uchwytu do 

blachy a także arkusze blachy miedzianej, aluminiowej i niklowej w ilości 10 sztuk o wymiarach 

10x10 cm o minimalnej grubości niezbędnej do przeprowadzenia procesu szlifowania i polerowania.  

22. Instrukcja w języku polskim. 

23. Certyfikat CE. 

 

Rozdział IV - Wymagania podstawowe 

 

Wymagania podstawowe określone w stosunku do przedmiotu zamówienia i Dostawcy, których brak 

możliwości spełnia przez Dostawcę, powoduje negatywną ocenę i odrzucenie oferty: 

 

1. Przedmiot oferty musi dotyczyć i być zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale II 

i III niniejszego zapytania. 

2. Minimalny okres gwarancji na oferowane urządzenie – minimum 24 miesiące. 

3. Maksymalny okres realizacji umowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wynosi 12 

tygodni od daty zawarcia umowy 

4. Oznaczenia wykonane na urządzeniu: CE 

5. Urządzenie używane – Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakupu używanego 

urządzenia. 

 

Rozdział V - Warunki udziału  

 

1. Termin związania ofertą: 30 dni.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego. 

b) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację 

zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie 

oświadczenia - Załącznik nr 2 do zapytania Ofertowego. 

c) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe 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, 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia 

powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Wykonawca potwierdzi 

spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik 

nr 3 do Zapytania Ofertowego) 

3. Zamawiający wymaga, by oferta została przygotowana w języku polskim lub angielskim.  

4. Zamawiający wymaga, by ofertę podpisała osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

Rozdział VI – Kryteria oceny ofert 

 

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w trzech etapach: 

a) Etap1: ocena pod kątem formalnym- tj. termin wpływu i kompletność oferty. W przypadku 

negatywnej oceny oferta zostanie odrzucona. 

b) Etap 2: ocena pod kątem spełnienia „Wymagań podstawowych” wskazanych w rozdziale IV 

niniejszego zamówienia, odnoszących się do przedmiotu oferty. W przypadku negatywnej 

oceny oferta zostanie odrzucona. 

c) Etap 3: ocena według wskazanego poniżej kryterium oceny. Po pozytywnej ocenie formalnej i 

wymagań podstawowych, oferta zostanie poddana ocenie według wskazanego poniżej 

kryterium oceny. Etap ten kończy się wyborem Oferenta/Dostawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń w walucie Euro. W przypadku złożenia 

ofert w walucie Euro, Zamawiający w celu oceny ofert w kryterium „Cena netto” 

dokona przeliczenia ceny podanej w Euro, po opublikowanym średnim kursie NBP z 

dnia otwarcia ofert (jeżeli w dniu otwarcia ofert NBP nie opublikowałby kursu 

średniego, to wtedy Zamawiający przeliczy cenę po ostatnim opublikowanym średnim 

kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert). Jeżeli wykonawca jest 

wykonawcą zagranicznym, wskazuje w ofercie cenę netto czyli bez Vat (bez podatku), 

wówczas Zamawiający do kwoty netto doliczy należny podatek Vat i otrzymaną 

kwotę przeliczy na złotówki z zastosowaniem wskazanego powyżej średniego kursu 

NBP. 

 

 

Lp. Kryterium Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Max ilość 

punktów 

Zasady punktacji/Uwagi 

1. Cena netto oferty 100% 100 Cena – cena netto za daną pozycję obliczana 

na podstawie wzoru: 
 

Pc = Cn/Cr *100 
 

gdzie: 
 

Pc – otrzymane punkty w kategorii ceny 
 

Cn – najniższa cena netto spośród złożonych 

ważnych ofert 
 

Cr – cena netto oferty rozpatrywanej 
 

Max. liczba punktów 100 

 

 



 

Rozdział VII – Tryb wyboru wykonawcy 

 

1. Zamawiający wybierze Oferenta, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania 

podstawowe wskazane w niniejszym zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

2. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w 

formie pisemnej. 

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zostanie wybrany kolejny Oferent według ilości 

punktów w złożonej ofercie.  

 

Rozdział VIII – Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta przygotowana zgodnie ze wzorem oferty - formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Do oferty należy dołączyć: 

a) Dokument rejestrowy oferenta, 

b) Upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy), 

c) Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu 

ofertowym - Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 

d) Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań osobowych i kapitałowych z 

Zamawiającym. - Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

e) Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą spełnienie warunków 

dotyczących wymaganych parametrów urządzeń. 

3. Złożona oferta powinna: 

a) zostać opieczętowana pieczęcią i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do 

podpisania oferty na każdej stronie, 

b) zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

c) zostać opatrzona datą sporządzenia oferty, 

d) zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby do 

kontaktu wraz z danymi kontaktowymi. 

4. Oferta składana za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie 

przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do 

wiadomości. 

5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

 

Rozdział IX – Miejsce składania ofert 

 

Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: kontakt@pik-instruments.pl 

 

Rozdział X – Termin składania ofert 

 

Oferty należy złożyć do dnia 01.10.2021r. roku do godz.:11:00 

 

 

Rozdział XI – Miejsce i termin otwarcia ofert 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2021r. o godz.: 11:30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający 

nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

mailto:anna.gmurczyk@pik-instruments.pl


 

- 

 

Rozdział XII – Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego 

 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty_WZÓR 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w 

postępowaniu_WZÓR 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie braku powiązań z zamawiającym_WZÓR 

 

Rozdział XIII – Pozostałe informacje 

 

1. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania: Maciej Bazarnik, e-mail: kontakt@pik-instruments.pl 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego na każdym 

etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez 

podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie 

przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 
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