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Włocławek, 30.10.2017 

 
Zapytanie ofertowe na dostarczenie „Układ egalizacji produktu  z chłodzeniem”. Kod CPV 
dostawy: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach 

projektu który ubiega się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla 
innowacyjnych MŚP” Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego : 

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. 

87-800 WŁOCŁAWEK,  

ul. Duninowska 9, 

NIP: 888-308-64-11 

REGON: 340802549 

Tel./Fax: +48 54 41 14 370/ 530 

e-mail: biuro@d-resins.com 

3. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej www.d-resins.com oraz w siedzibie firmy. 

4. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie  Układu egalizacji produktu  z chłodzeniem, Kod CPV 

dostawy: 42000000-6 - Maszyny przemysłowe, poniżej zaprezentowano wymagania minimalne, które 

powinna spełniać linii produkcyjna. Ponadto szczegółowa specyfikacja poszczególnych elementów 

układu znajduje się w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszego zapytania 

ofertowego: 

W skład linii wchodzą: 

2.  mieszalnik 25 m3, na który składają się: chłodnica zwrotna (F=~9,6m2), pompa mono śrubowa dla 

cieczy wysoko lepkich o wydajności do 200 L/min,  układ wagowy tensometryczny. Wymagane 

parametry minimalne: 

pojemność robocza 25 m3, 

zbiornik na wadze tensometrycznej,  

mieszadło łapowe - moc silnika 45- 55KW.                                       

- Instalacja  technologiczna - głównie wyposażenie rurociągów takie jak : przezierniki, kompensatory, 

krańcówki zaworów, zawory automatyczne. Są to połączenia technologiczne układów dozowania 

surowców jak i transportu produktu gotowego. 

dokumentacja techniczna i projektowa w ww. zakresie dla wszystkich elementów układu. ( instrukcje 

obsługi , DTR-ki, schematy instalacji,  certyfikaty ..) 
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Wymagania dodatkowe: 

- Dostarczenie układu do siedziby zamawiającego. 

- Instalacja układu wg wytycznych zamawiającego. 

- Urządzenia są traktowane jako układ i powinny być dostarczone wraz z szafami elektrycznymi 

(zasilanie, zabezpieczenia i sterowanie) 

 

5. Termin wykonania zamówienia:  

Termin wykonania powinien wynosić nie więcej niż 3 miesiące od momentu podpisania umowy z 
wykonawcą lub zamówienia. Termin może ulec wydłużeniu wyłącznie z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy. 

6. Kryteria wyboru ofert:  

• Cena 40%, 

Cena netto oferty najniższej 
------------------------------------  x 100 pkt. x 0,4 (waga kryterium) = ilość punktów 

Cena netto oferty badanej 

• Termin wykonania 40% 

Najkrótszy termin realizacji  
(w miesiącach) 
------------------------------------   x 100 pkt. x 0,4 (waga kryterium) = ilość punktów 
Termin realizacji oferty badanej  
(w miesiącach) 

• Czas gwarancji  20% 

Najdłuższy termin gwarancji 
(w miesiącach) 
------------------------------------   x 100 pkt. x 0,2 (waga kryterium) = ilość punktów 
Termin gwarancji oferty badanej  
(w miesiącach) 

 
Ostateczna ocena będzie sumą punktów z obu kryteriów. Zamówienie otrzyma podmiot, który uzyskał 
najwyższą liczbę punktów. 
 
7. Miejsce i termin składania ofert:  

• Drogą mailową na adres: krzysztof.urban@d-resins.com . 

• W siedzibie firmy pod adresem: ul. Duninowska 9, 87-800 WŁOCŁAWEK, w formie 
papierowej. 

• Termin składania ofert: 30.10.2017 – 01.12.2017 do godziny 12:00 (liczy się data wpływu 
oferty) 

8. Sposób przygotowania oferty:  

Oferta powinna zawierać cenę podaną w kwotach netto oraz brutto (z VAT).  

Oferta powinna zawierać cenę za wszystkie elementy linii technologicznej wymienione w załączniku 

nr 1. 
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Oferta powinna zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić,  

że proponowane rozwiązanie spełnia wymogi minimalne określone w pkt. 4 zapytania ofertowego 

oraz w załączniku nr 1. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

9. Oferty powinny być ważne przez minimum 60 dni do czasu podpisania umowy z wykonawcą.  

10. Złożenie oferty przez oferenta nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez 

zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania 

jeżeli: 

a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu; 

b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć; 

c) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą 

mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać 

kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

11. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze 

zapytanie ofertowe, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo 

lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 

w szczególności na; 

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

• posiadanie 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 . 
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12. W przypadku pytań związanych z postępowaniem ofertowym proszę o kontakt z Panem 

Krzysztofem Urban pod nr telefonu +48 782 067 007 lub adresem e-mail krzysztof.urban@d-

resins.com. 

 

Z poważaniem 

 

 


