Tychy, dnia 14.10.2019 r.
Nr sprawy: 2/2019/1.2/TECHPOL-SYSTEM

ROZEZNANIE RYNKU
z dn. 14.10.2019 r.

I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU
Tytuł zamówienia: Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej.

Termin składania ofert:

22.10.2019 r. do godz. 10.00

UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się
publicznego otwarcia ofert.

Miejsce i sposób składania oferty
A. Miejsce:
1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Kawek 2B/2, 40-537
Katowice; w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem:
Nr sprawy: 2/2019/1.2/TECHPOL-SYSTEM
Dane umożliwiające identyfikację Oferenta
2. Elektronicznie na adres e-mai g.kciuk@midac.pl; przesyłając skan wypełnionej
i podpisanej oferty, w tytule wpisując:
Nr sprawy: 2/2019/1.2/TECHPOL-SYSTEM
B. Sposób składania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie
treści,
a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku
Dostawców zagranicznych oferty sporządzone w języku Dostawcy muszą zawierać
polskie tłumaczenie.
2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty
z zapytaniem oraz powinna posiadać cenę.
3. Ofertę należy sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego
– Załącznik 1. Formularz oferty.
4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub
posiadającą pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć oryginał
pełnomocnictwa.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Dostawcy w celu
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uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.
9. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej
kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) lub przesłać skan
wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie, na wskazany adres e-mail.
10. W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera)
zamkniętą kopertę należy opisać, podając numer sprawy oraz opieczętować lub opisać
danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta.
11. W przypadku składania skanu wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie w tytule
maila należy podać numer sprawy.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: g.kciuk@midac.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Grzegorz Kciuk, tel. +48 505 989 937, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej.
Kategoria:
Zakup.
Podkategoria ogłoszenia:
Zakup inne.
Miejsce realizacji zamówienia:
Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-lędziński
Miejscowość: Bieruń
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu pn.: ”Innowacja w zakresie zwiększenia
żywotności baterii trakcyjnych - akumulatorów dedykowanych do zasilania pojazdów o napędzie
elektrycznym” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna
gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury
- panel dotykowy, umożliwiający wizualizację danych,
- drukarka termo sublimacyjna do wydruku etykiet,
- moduł pomiarowy do zbierania danych,
- przewody [zestaw] do połączenia poszczególnych elementów.

kontrolno-pomiarowej

w
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tym:

2. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
- panel dotykowy, umożliwiający wizualizację danych:
 wyświetlacz: 9 cali, panoramiczny, TFT, 16 milionów kolorów,
 rozdzielczość: 800 x 480 pikseli,
 pamięć użytkownika: 12 MB,
 Interfejsy: "2 x RJ 45 Ethernet dla PROFINET (z zintegrowanym przełącznikiem),
 1 x RS 485/422 dla PROFIBUS/MPI,
 2 x USB-host, 1 x USB-device,
 2 x slot kart SD,
 1 x slot kart Multi Media,
 stopień ochrony: " IP 65, NEMA 4x (z przodu, jeśli zamontowany) IP 20 z tyłu,
 wymiary montażowe: 250 x 166 mm (szer x wys),
 panel czołowy: 274 x 190 mm (szer x wys),
 głębokość 63mm.
- drukarka termo sublimacyjna do wydruku etykiet:
 Biurkowa drukarka etykiet, szer. papieru: 25.4-118mm, 300dpi, szybki druk (max. 76.2mm/s),
interfejs USB, RS-232, Ethernet (LAN),
 Metoda druku: termotransfer,
 Języki programowania: EzPL (Ez Printer Language), GEPL (Godex Eltron® Printer Language);
GzPL (Godex zebra® Printer Language),
 Kody kreskowe (1D, 2D): 1-D: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2
& 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128,
RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code,
HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar 2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode,
QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code,
 Strony kodowe: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,
737; WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257; Unicode (UTF8, UTF16).
- moduł pomiarowy do zbierania danych:
 sterownik CPU,
 mikrokontroler: programowalny,
 gniazdo RS: transmisja danych,
 przewody modułowe: Lan i zasilający,
 gniazdo modułu zasilająco-pomiarowego.
- przewody [zestaw – 322 m] do połączenia poszczególnych elementów (parametry techniczne i ilość
w zestawie):
 YTDY 6x0,5m
 YTDY 8x0,5m;
 UTP 5e 305m;
 Oflex 10m
Kod CPV
CPV: 31000000-6
Nazwa kodu CPV
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
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Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy.
Harmonogram realizacji zamówienia:
14.10.2019 r. – 22.10.2019 r.
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
Nie dotyczy.
Wiedza i doświadczenie:
Nie dotyczy.
Potencjał techniczny:
Nie dotyczy.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Nie dotyczy.
Dodatkowe warunki:
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy:
Zamawiający nie przewiduje zmian w umowie.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów:
1. Formularz oferty wraz z załącznikami:
a. Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy).
Zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy.
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III. OCENA OFERT
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium

Wartość punktowa
wagi

Cena - łączna cena oferty netto (w PLN)

60% (60 pkt)

Gwarancja - okres udzielonej gwarancji (w miesiącach)

40% (40 pkt)

Ocena kryterium „Cena”
Dostawca, który przedstawi najniższą cenę (łączną cenę oferty brutto) otrzyma 60 pkt.
Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór:
Liczba punktów CENA = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60
Ocena kryterium „Gwarancja”
Dostawca, który zaproponuje najdłuższą gwarancję (najdłuższy okres udzielonej gwarancji, nie
mniej niż 12 miesięcy) otrzyma 40 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu
o wzór:
Liczba punktów Gwarancja = Gwarancja oferty badanej /Gwarancja oferty
z najdłuższą gwarancją x 40
Ocena ofert będzie sumą ocen w kryteriach Ceny i Gwarancji i będzie obliczona wg wzoru:
OCENA = Liczba uzyskany punktów w kryterium Cena + Liczba uzyskanych punktów
w kryterium Gwarancja
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z powyższymi
kryteria oceny i sposobem przyznawania punktacji.
3. Suma punktów łącznie będzie stanowić końcową ocenę oferty.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.
5. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do
dwóch miejsc po przecinku.
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IV. WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym
z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia – załączonego w treści
Formularza oferty. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub
osobowo zostaną wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego
postępowania nie zostanie im udzielone.
a) Przez powiązania kapitałowe i/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 przeprowadzeniem procedury wyboru
Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
b) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
c) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
d) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
e) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykluczeniu podlegają także Dostawcy, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych
załączników lub też złożyli ofertę po terminie.
V. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz oferty,
2. Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Oświadczenie o braku powiązań,
3. Umowa (projekt).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania wszelkich innych
zmian.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OFERENTA
1. Administratorem danych osobowych Oferenta oraz osób przez niego wskazanych
w Formularzu oferty oraz załącznikach jest Zamawiający, z którym można się kontaktować:
telefonicznie pod numerem +48 505 989 937, e-mail: g.kciuk@midac.pl.
2. Dane osobowe Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz
załącznikach przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego w zgodzie z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3.
4.

5.

6.

do podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy – rozpatrzenia złożonej
oferty.
Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa
w rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Odbiorcami danych są:
a. podmiot zarządzający Projektem oraz inne podmioty, którym Zamawiający powierzy
przetwarzanie danych, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, m.in. w ramach usług hostingowych, informatycznych,
prawnych, finansowo-księgowych, doradczych i audytowych.
b. podmioty i osoby zainteresowane postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
w związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest co do zasady
jawne. Informacje zostaną udostępnione w Informacji z otwarcia ofert, w zakresie: nazwa
i dane adresowe Oferenta.
c. Województwo Śląskie, które stanie się ich odrębnych administratorem w momencie ich
przekazania przez Zamawiającego, na podstawie obowiązku prawnego administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
d. pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Oferenta okaże się niezbędne dla
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. firmy kurierskie
i pocztowe, banki, a którzy staną się administratorami tych danych Oferenta w momencie
ich udostępnienia.
Oferentowi oraz osobom przez niego wskazanym w Formularzu oferty oraz załącznikach
przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa).
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści Zapytania
ofertowego i załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych
wykraczających poza wymagany zakres jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta.

VIII. DANE ZAMAWIAJACEGO - BENEFICJENTA
Zamawiający:
Techpol-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres siedziby:
ul. Metalowa 3, 43-100 Tychy
NIP:
6462930417
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REGON:
243253610
Tryb:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane przez
Ministerstwo Rozwoju z dn. 22 sierpnia 2019 r. (dalej: Wytyczne) – zamówienie o wartości nie
przekraczającej 50 000 PLN netto przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności. Beneficjent
nie należy do sektora finansów publicznych, tym samym nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.).
Tytuł projektu: „Innowacja w zakresie zwiększenia żywotności baterii trakcyjnych - akumulatorów
dedykowanych do zasilania pojazdów o napędzie elektrycznym” współfinansowanego ze środków
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje
w przedsiębiorstwach.
Nr projektu:

WND-RPSL.01.02.00-24-0099/19

Inne źródła finansowania:

Nie dotyczy.

Informacje o zamówieniu:

Dostępne są na stronie internetowej: http://techpolsystem.pl

Grzegorz Kciuk
Prezes Zarządu
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