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Zapytanie ofertowe  
 
 
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” 
Józef i Leszek Waś Sp. J. 
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 
55-200 Oława 
Tel.: 71 313 95 18 
Faks: 71 313 35 52 

 
 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” Józef i Leszek WAŚ Spółka Jawna  
z siedzibą w Godzikowicach przy ul. Stalowej 7,9, 55-200 Oława,  

Tel. 71 313 95 18, Faks: 71 313 35 52 
NIP 9121654900, REGON 931951967 

ubiega się o  dofinansowanie realizacji projektu w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw 

„Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”, 
Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw, 

Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność  
produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa  

(z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) 
pn.  „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych” 

 
 

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT 
 

 
Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarki ultradźwiękowej w celu wdrożenia innowacyjnej 
technologii produkcji specjalnych lamp ostrzegawczych. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej i jest zgodny z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp 
ostrzegawczych”. 
 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii wydatku) 

 
Zgrzewarka ultradźwiękowa o następujących  

minimalnych parametrach technicznych:  
 

Zgrzewarka ultradźwiękowa 
– 1 szt. 

 
 

 
Częstotliwość pracy 20 kHz. 

 
Siła zgrzewania od 155 N do 1870 N (lub od 0,5 bar do 6 bar). 

 
Maksymalne wymiary urządzenia: 700 mm (szerokość) x 1400 (wysokość) 
x 800 mm (długość). 
 

Moc generatora:  od 2 kW. 

Minimalny skok operacyjny głowicy spawalniczej: 100 mm. 

Minimalne wymiary płyty mocującej obrabiany przedmiot: 300 mm x 300 
mm. 

Regulacja wysokości spawania: minimum do 180 mm. 

Wizualizacja na kolorowym dotykowym ekranie nie mniejszym niż 5 cali. 

Trzy tryby pracy: droga, czas, energia. 

Wyposażona w bank pamięci w postaci bazy danych o parametrach 
zgrzewania poszczególnych elementów. 

Sterowanie dwuręczne. 
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Wyłącznik bezpieczeństwa. 

Regulator amplitudy od 50% do 100%. 

 
Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie  

załączonego formularza ofertowego.  
 

Wymaga się aby oferty były ważne do 30 listopada 2014 roku. 
 
Sposób obliczania ceny: 
 

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę 
brutto.  
 

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na 
złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert. 
 

Termin składania ofert: 
 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 25.07.2014 r.  
i będą one przyjmowane do dnia 31.07.2014 r. do godz. 12:00 

 
Oferty będą rozpatrywane po 31.07.2014 r. 

 
Planowany termin realizacji zamówienia: 

 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 30.11.2014 r. Zamawiający dopuszcza możliwość 
skrócenia terminu realizacji zamówienia. 
 

 
Miejsce wykonania zamówienia 
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 
55-200 Oława 
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Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  
 
Przy  rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami: 
 
L.  P.             KRYTERIUM             WAGA  
  1.         Cena       30%  
  
  2.    Gwarancja       35%  
 
  3.        Czas reakcji serwisu     35% 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w 
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.):  
 
1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
       Cena oferty najtańszej  
——————————————— x 30 = ilość punktów   
         Cena oferty badanej  
 
2. Punkty za kryterium „gwarancja” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
                   Gwarancja w ofercie badanej  
————————————————————————   x 35 = ilość punktów   
    Gwarancja najdłuższa spośród wszystkich ofert 
 
3. Punkty za kryterium „czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  
 
Czas reakcji serwisu najkrótszy spośród wszystkich ofert  
——————————————————————————   x 35 = ilość punktów   
       Czas reakcji serwisu w ofercie badanej  
 
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych 
kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w 
kryterium 2  „gwarancja” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 3 „czas reakcji serwisu”. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 
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Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą  na adres siedziby firmy, tj.:  
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „WAŚ” 
Józef i Leszek Waś Sp. J. 
Godzikowice ul. Stalowa 7,9 
55-200 Oława 
lub drogą elektroniczną na adres: biuro@was.eu 
 
w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 25.07.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. do 
godz. 12:00. 
 
Wybór dostawcy nastąpi do dnia 05.08.2014 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej w 
terminie określonym w niniejszym zaproszeniu.   
 
Decyzja o wyborze dostawcy zostanie umieszczona w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie 
dostępnym. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania 
przyczyn.  
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                                                                                                                             ........................................ 

                     /pieczęć firmowa/               /miejscowość i data/ 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY: 
 

Nawiązując do ogłoszonego dnia 25.07.2014 r. zaproszenia do składania ofert na dostawę zgrzewarki 
ultradźwiękowej w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych lamp 
ostrzegawczych,  
 
  
My, niżej podpisani 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
 

Działając w i mieniu i na rzecz:…….......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, dokładny adres oferenta) 
 
 

 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ NA: 
 
Dostawę zgrzewarki ultradźwiękowej w celu wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji specjalnych 
lamp ostrzegawczych, zgodnie z poniższą specyfikacją:   
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UWAGA! Prosimy o podanie nazwy waluty. 

Przedmiot zamówienia 
(nazwa kategorii 

wydatku) 

 
Zgrzewarka ultradźwiękowa o 
następujących minimalnych 
parametrach technicznych:  

 

Cena netto 
 (waluta) 

Podatek 
VAT  

  (waluta)      

Cena 
brutto 

 (waluta) 

Zgrzewarka 
ultradźwiękowa  

– 1 szt. 
 
 
 

 
Częstotliwość pracy 20 kHz. 

   

 
Siła zgrzewania od 155 N do 1870 N 
(lub od 0,5 bar do 6 bar). 

 
Maksymalne wymiary urządzenia: 700 
mm (szerokość) x 1400 (wysokość) x 
800 mm (długość). 
 

Moc generatora:  od 2 kW. 

 
Minimalny skok operacyjny głowicy 
spawalniczej: 100 mm. 
 

 
Minimalne wymiary płyty mocującej 
obrabiany przedmiot: 300 mm x 300 
mm. 
 

Regulacja wysokości spawania: 
minimum do 180 mm. 

Wizualizacja na kolorowym dotykowym 
ekranie nie mniejszym niż 5 cali. 

Trzy tryby pracy: droga, czas, energia. 

Wyposażona w bank pamięci w 
postaci bazy danych o parametrach 
zgrzewania poszczególnych 
elementów. 
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Sterowanie dwuręczne. 

Wyłącznik bezpieczeństwa. 

Regulator amplitudy od 50% do 100%. 

 

 Gwarancja: ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia (nie krótsza niż 12 miesięcy).  

 

 Oferujemy czas reakcji serwisu ……………. godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od 
Zamawiającego 
 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego z dnia 25.07.2014 r. i 
uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

 
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższą specyfikacją cenową. 

 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym, tj. do dnia: 
……………………………………………………………………………………………………..………….. 
 

5. Warunki płatności: 
...........................................………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………. 
........................................................................................................................................................... 

 
6.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:  
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
      

 
…………………………………… 

/Podpis i pieczęć oferenta/ 


