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Warszawa, 20 września 2018. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/mini/2018 

 

dotyczące realizacji zamówienia na wykonanie prototypowej serii próbnej obudowy 

innowacyjnego analizatora mini 3D 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Innowacyjny analizator cząstek mini 3D”, 

który Zamawiający realizuje na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr 

POIR.01.01.01-00-0459/15-06, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: 

Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa  (tzw. Szybka ścieżka)  

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

 

KAMIKA Instruments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

ul. Strawczyńska 16  

01-473 Warszawa  

tel./ fax: +48 22 666 85 68 / + 48 22 666 93 32 

NIP:522-25-95-054 

REGON:017440449 

Zamawiający oświadcza, iż osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawach formalnych 

oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia jest:  

 

Dorota Kamińska 

tel: +48 663 883 101  

adres e-mail: zamowienia@kamika.pl  
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II. TRYB I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku. Postępowanie prowadzone 

jest według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, wersja z dnia 19 

lipca 2017 r. Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych.  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypowej serii próbnej obudowy  

innowacyjnego analizatora mini 3D (kod CPV 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych), 

wg dostarczonego projektu wdrożeniowego. Link do rysunków obudowy w formacie stp i dwg 

zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości technologicznych poprzez zgłoszenie chęci 

przygotowania oferty na adres zamówienia@kamika.pl.  

 

Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą wziąć udział tylko te Podmioty (kryteria dostępu), które spełniają 

następujące minimalne wymagania technologiczne:  

Są w stanie samodzielnie wykonać wszystkie etapy  produkcji bez korzystania z usług firm trzecich, 

a w zakresie swoich prac oferują: 

➢ Wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie dostarczonych rysunków 

➢ Możliwość łączenia różnych materiałów, np.  plastiku, stali, aluminium 

➢ Możliwość łączenia technologii kształtowania materiałów, np. gięcia, wylewania 

próżniowego, termoformowania 

➢ Wykonywanie na wyznaczonych powierzchniach elementów obudowy powłoki EMC 

(electromagnetic compatybility) – powłoki miedziowej poprzez malowanie proszkowe o 

minimalnych parametrach:  grubość nie mniejsza niż 25 μm, tłumienie nie mniejsze niż  60 
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dB, powłoki zapewniającej kompatybilność elektromagnetyczną, co wydatnie poprawi 

zdolność urządzenia, całego podzespołu lub elementu do działania w środowisku 

elektromagnetycznym przyrządu, bez powodowania zakłóceń elektromagnetycznych, które 

nie są tolerowane przez inne podzespoły urządzenia lub jego części.  

➢ Wykonanie gięcia w standardzie zapewniającym tworzenie idealnych kątów prostych 

➢ Możliwość gięcia o stabilnych i idealnych optycznie zaokrągleniach do 180 ° dla grubości 

materiału od 2 mm do 8 mm oraz maksymalnym promieniu gięcia wewnętrznego 70 mm 

➢ Łączenie elementów za pomocą pióro-wpustów oraz klejów dających gwarancję trwałych 

połączeń  

Wymagania dotyczące zakresu prac:  

➢ Przygotowanie dokumentacji technicznej na podstawie załączonych rysunków projektu 

wdrożeniowego. 

➢ Wykonanie prototypu obudowy. 

➢ Naniesienie ew. poprawek do dokumentacji. 

➢ Wykonanie minimalnej ilości serii próbnej obudowy 

Czas realizacji zamówienia nie może przekroczyć 15 października 2018.  

Oferent poda w ofercie minimalną ilość sztuk w serii próbnej. 

 

 

IV.  OPIS OFERTY I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT  

 

Oferta powinna być zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, 

sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę 

sporządzenia i czytelny podpis.  
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Termin składania ofert upływa w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 12:00 (za termin 

składania uznaje się DATĘ WPŁYWU do zamawiającego). 

 

Oferta może być przekazana:  

➢ jako skan podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: 

zamowienia@kamika.pl lub  

➢ osobiście lub pocztą na adres oddziału firmy:  

KAMIKA Instruments.  

ul. A. Kocjana 15 

01-473 Warszawa 

 

Zapytanie ofertowe umieszczono również w oddziale firmy (ul. A. Kocjana 15, 01-473 Warszawa)  

w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej kamika.pl w zakładce Zapytania  

 

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 

1. Nazwę i adres Oferenta.  

2. Datę sporządzenia oferty.  

3. Ilość prototypów i minimalna ilość szt w partii próbnej  

4. Całkowitą cenę netto i brutto.  

5. Termin ważności oferty (nie mniej niż 14 dni).  

6. Terminy realizacji całości projektu (nie później niż do 15 października 2018) 

7. Warunki i termin płatności.  

Oferta powinna być kompletna – nie przewidziano dopuszczenia do postępowania ofert 

niepełnych, częściowych.  
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V. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 

Oferty podlegają ocenie ze względu na: 

 

1. Cena za usługę (przyznawane w odniesieniu do pozostałych ofert) – 100% 

 

Gdzie: 

Cena= ((Cena najniższa/Cena z Oferty)*100)*waga 

 

Wybór ofert zostanie dokonany z należytą staranności z zachowaniem zasad uczciwej 

konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za 

najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny 

uzyska największą liczbę punktów. Od oceny Komisji Konkursowej Oferentom nie przysługuje 

odwołanie.  

 

VI  INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA  

 

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo 

z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi 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,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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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.  

Udział w postępowaniu jest równoznaczny z deklaracją braku ww. powiązań. Stosowne 

deklaracje będą załącznikiem do umowy zawartej z Wykonawcą. Brak stosownych deklaracji 

będzie równoznaczny odstąpieniu od zawarcia umowy.  

 

VII  UMOWA I WAŻNE POSTANOWIENIA DODATKOWE  

 

Zamawiający podpisze z wybranym podmiotem umowę.  

 

Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

ofert lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania 

przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim. 

Zatwierdzam  

 

Dorota Kamińska   
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ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OFERTY 

 

………………………, dnia ……………………… 

 

 

 

OFERTA 

 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/mini/2018 z dnia 20 września 2018 

dla KAMIKA Instruments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 

 

Oświadczamy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 12/mini/2018 dotyczące  udzielenia 

zamówienia na wykonanie prototypowej serii próbnej obudowy innowacyjnego analizatora 

mini 3D, składamy następującą ofertę: 

 

 

1. Nazwa i adres Oferenta 

nazwa i adres Wykonawcy 

numer telefonu…………………………………………… 

numer faksu………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………. 

REGON………………………………………………………… 

NIP……………………………………………………………… 

 

2. Data sporządzenia oferty. 

…………………………………………………………………………... 

3. Ilość prototypów i minimalna ilość szt w partii próbnej  

…………………………………………………………………………... 
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4. Całkowita cenę netto i brutto. 

…………………………………………………………………………... 

5. Termin ważności oferty (nie mniej niż 14 dni).  

…………………………………………………………………………... 

6. Terminy realizacji całości projektu (nie później niż do 15 października 2018) 

…………………………………………………………………………... 

7. Warunki i termin płatności.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

pieczątka firmowa i  

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 


