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ZAPYTANIE OFERTOWE – system lakierowania proszkowego wraz z kabiną do 

szybkiej zmiany kolorów i malarnia proszkowa – urządzenia. 

  
1. Nazwa Firmy - Zamawiający AGRO-INTERSTAR sp. z o.o.  
2. Adres  26-200 Końskie, Młynek Nieświński ul. Spacerowa 11 

 Telefon 413721332 

 Fax. 413721325 

 Adres poczty lektronicznej biuro@agro-interstar.pl 

3. Numer w w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

0000170399 

4. Osoba do kontaktu: Sowiński Radosław 

 Telefon 506118625 

 Adres poczty elektronicznej r.sowinski@agro-interstar.pl 

5. NIP 6272241614 

6. REGON 008293409 

7. Sposób udzielania zamówienia Zamówienie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której 

mowa w sekcji 6.5.3 dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020”. 

8. Tytuł projektu Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych 

produktów 

9. Nazwa programu, osi 
priorytetowej i działania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014-202, Konkurencyjna gospodarka, Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP 

10. Przedmiot zamówienia - kod 

określony we Wspólnym 

Słowniku Zamówień (CPV)  

 

1. Dostawa i instalacja - system lakierowania proszkowego wraz z 

kabiną do szybkiej zmiany kolorów - kod (CPV) - 42000000-6 

2. Dostawa i instalacja – malarnia proszkowa – urządzenia. - kod (CPV) 

- 42000000-6. 

Elementy systemu lakierowania wraz z kabiną do szybkiej zmiany kolorów 

i urządzeniami malarni proszkowej stanowić będą kompletne wyposażenie 

lakierni. 

11. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu 

lakierowania proszkowego wraz z kabiną do szybkiej zmiany 

kolorów. 

System powinien być w pełni zautomatyzowany i będzie służył do 

wykańczania detalu poprzez naniesienie na detal proszku metodą 

elektrostatyczną. Domalowanie ręczne będzie odbywać się z dwóch stron 

kabiny, przed i po lakierowaniu automatycznym. 

System powinien składać się z kabiny proszkowej zbudowanej ze 

specjalnie dobranego materiału antyelektrostatycznego, systemu odzysku z 

cyklonem, najnowocześniejszego systemu transportu proszku odzyskanego 

oraz filtra końcowego. 

Parametry techniczne i złożenia systemu lakierowania i odzysku proszku. 

 Rodzaj używanego proszku: organiczny 

 Produkty: elementy stalowe 

 Ilość kolorów: wiele 

 Ilość zmian kolorów: 5 na zmianę  

 Prędkość przenośnika: do 1,0 m/min 

 Wielkość produktów – możliwość obróbki detali o wymiarach 

(maksymalne wymiary) - (L x B x H ) 3000x800x1600 mm. 

Zakres dostawy: 

 system lakierowania proszkowego wraz z kabiną do szybkiej zmiany 

kolorów: (wyszczególnienie urządzeń), 

 instalacja i rozruch,  

 dokumentacja DTR 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy 
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2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja malarni 

proszkowej – urządzenia. 

Przedmiotem dostawy są urządzenia wskazane poniżej: 

 Piec olejowy – urządzenie służące do wygrzania detalu z naniesionym 

elektrostatycznie w kabinie w celu utwardzenia lakieru (proszku). 

Proces spalania realizowany jest bezobsługowo przez automatyczny 

palnik olejowy.  

 System transportu – umożliwia transport detali przeznaczonych do 

malowania, najpierw do kabiny (naniesienie proszku – lakieru), 

następnie z kabiny do pieca (utwardzenie proszku - lakieru) a potem 

do tunelu schładzania (ostudzenie w celu rozładunku i spakowania 

towaru jak również uniknięcia zbyt wysokich temperatur w 

pomieszczeniu). 

 Tunel schładzania – urządzenie służące do wystudzenia detali z 

naniesioną powłoką proszku - lakieru, który w celu utwardzenia 

został nagrzany do ok. 200 stopni C. Chłodziarka skonstruowana w 

formie prostokątnego tunelu z dwuskrzydłowymi drzwiami na obu 

końcach komory chłodzenia. Wentylatory dostępne z poziomu dachu. 

Powietrze chłodzące zasysane w dolnej części komory, przepływa 

przez komorę omywając chłodzone detale i wydmuchiwane jest nad 

dach hali lub – w okresie zimy – może być skierowane do ogrzania 

pomieszczeń produkcyjnych. 

Podstawowe wymagania techniczne: 

Piec olejowy: 

 wymiary komory roboczej (±20%): (L x B x H ) 3,20 m x 1,50 m x 

2,60 m. 

System transportu powinien składać się z: 

 przenośnika górnego krzyżowego. 

 przesuwu mechanicznego przez kabinę proszkową, 

 szyn jezdnych, 

 konstrukcji wsporczych i nośnych, 

Tunel schładzania  

 wymiary części roboczej komory (±20%): (L x B x H) 3,20 x 1,50 x 

2,60 m,  

 wentylatory wydmuchowe 

Zakres dostawy: 

 Piec olejowy  

 System transportu 

 Tunel  schładzania  

 instalacja i rozruch 

 dokumentacja DTR 

Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 

Wszystkie elementy i urządzenia muszą być nowe. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą 

charakteryzować elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne 

opisujące przedmiot zamówienia. 

12. Warunki udziału w postępowaniu  
oraz opis dokonywania oceny ich 
spełnienia 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;  

2. zdolności technicznej lub zawodowej. 
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Zdolności techniczne lub zawodowe wykonawcy umożliwiające realizację 

zamówienia na odpowiednim poziomie jakości będą weryfikowane na 

podstawie oceny warunków dotyczących doświadczenia w realizacji 

zamówień tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia 

wskazanego w zapytaniu ofertowym.  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien zrealizować minimum 

dwa zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie.  

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wykaz dostaw 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których dostawy zostały wykonane. 

Zamawiający może żądać załączenia dowodów określających czy te 

dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów, wykonawca składa oświadczenie z uzasadnieniem przyczyn 

nie dostarczenia wymaganych dokumentów. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu stosuje się do każdej 

z części ofert częściowych obejmujących przedmiot zamówienia. 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który 

nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

13. Informację o możliwości 
składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na części określone 

poniżej: 

1. Dostawa i instalacja - system lakierowania proszkowego wraz z 

kabiną do szybkiej zmiany kolorów - kod (CPV) - 42000000-6 

2. Dostawa i instalacja – malarnia proszkowa – urządzenia. - kod (CPV) 

- 42000000-6. 

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części lub jednej części. 

3. Opis sposobu obliczania ceny Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub 

roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 

towaru usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu 

podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.  
Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego 

kursu NBP z ostatniego dnia roboczego terminu składania ofert.  

4. Kryteria oceny ofert, informacje o 
wagach przypisanych do 
poszczególnych kryteriów, opis 
sposobu przyznawania punktacji 

Ocenie w każdej ofercie podlegać będzie samodzielnie każdy przedmiot 

zamówienia, z uwzględnieniem kryterium I i kryterium II.  

1. Kryterium I - cena – 80 % 

Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryterium w ofercie. 

Liczba punktów = 80 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert / 

Cena analizowanej oferty) 

2. Kryterium II - okres gwarancji – 20%.  

Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryterium w ofercie 

a) Gwarancja poniżej 12 miesięcy – 0%. 

b) Gwarancja obejmująca okres 12 miesięcy i dłuższy. 

Liczba punktów = 20 * (okres gwarancji analizowanej oferty [w 

miesiącach] / maksymalny okres gwarancji z wszystkich złożonych ofert [w 

miesiącach]) 

W celu porównania okresów gwarancji w złożonych ofertach, okres 

gwarancji zostanie przeliczony na miesiące w/g schematu: okres gwarancji 

w latach – jeden rok oznacza 12 miesięcy. 

Łączną liczbę przyznanych punktów stanowi suma punktów otrzymanych 

w kryterium I i kryterium II. 

5. Termin wykonania zamówienia Maksymalny termin dostawy i instalacji - 28.02.2018 roku 
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6. Opis sposobu przygotowania 
ofert 

Oferty proszę składać w formie elektronicznej lub pisemnej. 

7. Miejsce oraz termin składania 
ofert 

26-200 Końskie, Młynek Nieświński ul. Spacerowa 11, 
 r.sowinski@agro-interstar.pl 
termin składania ofert – od 05.04.2017r. do 08.05.2017r. 

8. Informacje na temat zakazu 
powiązań osobowych lub 
kapitałowych 

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020” w celu uniknięcia konfliktu interesów: 

a) w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w 

rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom  

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień 

sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub 

h. W przypadku celu tematycznego 1 Zgodnie z art.9 rozporządzenia 

ogólnego. udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za 

zgodą IZ PO. Zawarcie umowy z podmiotem  powiązanym  kapitałowo  lub  

osobowo  w  przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub 

i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy 

o dofinansowanie, 

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane 

z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny 

ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, 

którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. 

 

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, 

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. 

W sytuacji występowania powiązań, o których mowa powyżej, potencjalny 

wykonawca jest zobowiązany w złożonej ofercie o umieszczenie informacji 

na temat zakresu powiązań. Brak informacji na temat zakresu powiązań, 

oznacza oświadczenie wykonawcy, że nie podlega zakresowi wykluczenia, 

o którym mowa powyżej.  

9. Określenie warunków istotnych 
zmian umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego 
postępowania  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej w 

wyniku przeprowadzonego postępowania w następującym zakresie i w 

następujących okolicznościach: 

a) w przypadku zmiany przepisów prawa unijnego i krajowego, zasad 

wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, SZOOP w zakresie zmian mającym wpływ na realizację umowy, 

b) w przypadku zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu w 

zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

c) w przypadku zmiany nie istotnych parametrów technicznych w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, 

d) w przypadku zmiany warunków, terminu płatności, itp., zmiany 

terminu dostawy, przy czym zmieniony termin dostawy nie może być 

późniejszy niż termin zakończenia projektu określony w umowie o 

dofinansowania projektu lub aneksie umowy o dofinansowanie 

projektu. 

10. Określenie warunków zmiany lub 
unieważnienia postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia 

postępowania w szczególności w przypadku: 
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a) wystąpienia przeszkód prawnych lub formalnych uniemożliwiających 

kontynuację postępowania lub wykonanie zamówienia, 

b) zaistnienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w 

terminie ogłoszenia postępowania, a której wystąpienie uniemożliwia 

lub znacząco utrudnia dalszą kontynuację postępowania,  

c) jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane, 

d) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

11. Określenie pozostałych 
warunków ogólnych 

Wymagany minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwrócić się do 

wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie 

informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

 


