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ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018 

z dnia 10 stycznia 2018 roku  

nieobjęte przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

1. Wprowadzenie  

1.1 Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

1.2 Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, w szczególności pkt 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, 
zwane dalej „wytycznymi”. 

1.3 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony 
uczciwej konkurencji, przejrzystości, jawności postępowania 
i równego traktowania Oferentów. 

1.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

2. Zamawiający  

LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. 

ul. Zubrzyckiego 4 A 

26-600 Radom 

e-mail: biuro@lenaal.com.pl 
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3. Przedmiot zamówienia  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej celi 
odlewniczej (w skład celi wchodzi maszyna odlewnicza od 8000-
9000 kN, urządzenie spryskujące formę, piec odlewniczy dozujący o 
pojemności 700 kg, prasa okrawająca sile zwarcia do 45 ton i 
rozstawie ok. 1100x1100x1200mm) w związku z realizacją przez 
Zamawiającego projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R do 
działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem 
podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym”. 

3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV) 

43720000-6 - Maszyny odlewnicze 

3.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa fabrycznie nowej celi odlewniczej (w skład celi wchodzi maszyna 
odlewnicza od 8000-9000 kN, urządzenie spryskujące formę, piec 
odlewniczy dozujący o pojemności 700 kg, prasa okrawająca sile nacisku 
do 45 ton i rozstawie ok. 1100x1100x1200mm). 



  

 

                                                                                               

LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o.   

Adres: ul. Zubrzyckiego 4A 
 26-600 Radom   tel.      +48 48 389 94 10 
NIP/VAT no: 796-297-91-87  tel/fax.+48 48 381 75 17 
Bank: PEKAO S.A. II O/Radom e-mail. biuro@lenaal.com.pl 
 61 1240 3259 1111 0000 2989 9229 http://www.lenaal.com.pl 

 

Lp. Oczekiwane parametry techniczne/ 
funkcjonalne/ minimalne wyposażenie 
urządzenia/ pozostałe wymagania 

Kwantyfikowalna wartość parametru 
(jeśli dotyczy) 

1 Maszyna odlewnicza od 8000-9000 kN, ton 
wraz z zintegrowanym urządzeniem 
spryskującym i robotem odbierającym 

1 sztuka 

2 Piec odlewniczy dozujący o pojemności ok 
700 kg 

1 sztuka 

3 Prasa okrawająca odlewy do 45 ton rozstaw 
kolumn ok. 1100x1100x1200 mm 

1 sztuka 

Parametry techniczne:  Maszyna odlewnicza od 8000-9000 kN 

1 Maszyna zimno komorowa o sile zwarcia 8000-9000 kN 

2 Rozstaw kolumn  Min. 850 mm 

3 Zespół zamykania system dwupłytowy lub trzypłytowy, 
ciśnienie zamykające wytwarzane 4 
cylindrami przy prowadnicach, 
pozycjonowanie suwu otwierania z 
układem pomiarowym drogi, 
hydrauliczny wypychacz, 
elektrohydrauliczne zabezpieczenie 
zamykania, 

4 Zespół wtryskowy z podzespołami głównymi, sterowany w 
czasie rzeczywistym z multiplikatorem 

5 Komputerowy system sterowania tak 

6 Hydrauliczny system wyciągania rdzeni 
formy  

tak 

7 Automatyczne sterowanie siła zwierającą 
wraz z pomiarem ciśnienia zamykania 

tak 

8 Pozycje osi wtrysku 0, - 50, -100, - 150, -200, -250, - 300 

9 Monitorowanie zacierania się tłoka tak 

10  Diagram analizy czasu cyklu tak 

11 Robot do wyjmowania detali  tak 

12 Urządzenie do termostatowania formy dwu tak 
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obiegowe, sterowane z pulpitu maszyny  

13 Suw pionowy spryskiwacza 1600mm 

14 Suw poziomy spryskiwacza 1200mm 

15 Ilość obwodów spryskiwania Min 6 obwodów 

16 Ilość układów nadmuchu spryskiwacza Min 2 układy 

17 Ilość głowic spryskiwacza  Min 32 sztuki 

18 Urządzenie do mieszania i dozowania 
emulsji spryskującej wraz ze zbiornikiem  

tak 

19  Interfejs do urządzeń próżniowych  tak 

Piec odlewniczy dozujący o pojemności 700kg 

1 Wydajność topienia Min. 700 kg 

2 Rodzaj materiału  Stopy aluminium 

3 Zapotrzebowanie energii przy 
przetrzymywaniu  

do 10 kW 

4 Użyteczna masa metalu Min. 450 

5 Masa dozowana / cykl  > 0,2 kg 

6 Wymiary pieca  (max dł x szer x wys) 3000 x 2000 x 3000 
mm 

7 Komputerowy system sterowania tak 

8 Połączenie (interfejs) z maszyna odlewniczą tak 

9 Pełne wyłożenia pieca tak 

10 Urządzenie ponownego napełniania i 
wskaźnik poziomu 

tak 

11 Oddzielnie dostarczone pręty grzejne tak 

12 1 rura wznośna, wielkość odpowiadająca 
masie dozowanej 

tak 

13 1 rura spustowa , długość odpowiadająca 
rozkładowi 

tak 

14 Szafa sterownicza z aparaturą łączeniową, 
system sterowania regulujący i dozujący 

tak 

15 Platforma nożycowa podnosząca, 
przechylna i podnosząca rama, 

tak 
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16 Agregat hydrauliczny poruszający się wraz z 
platformą podnoszącą, 

Tak 

17 Monitorowanie mniejszej / większej 
temperatury kąpieli 

tak 

18 Test lampkowy tak 

19 Czyszczenie rynny. tak 

Parametry techniczne:  prasa okrawająca odlewy  

1 Siła zwarcia 45 tony 

2 Rozstaw kolumn 1100x1100x1200 mm 

3 Wysokość w otwarciu  1200mm 

4 Skok prasy  800mm 

4 Ilość kolumn  4sztuki 

5 Urządzenie odbierające gotowe odlewy, 
system rozładunku 

tak 

6 Komputerowy system sterowania tak 

7 Połączenie- interfejs z robotem i maszyną 
odlewniczą  

 

Wymagana dokumentacja: 

 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 Deklaracja zgodności CE 

 Audyt bezpieczeństwa z deklaracją WE 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy nie są powiązani 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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  
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 Posiadaniu 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 lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  
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5. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Kryterium Waga punktowa 
kryterium 

Sposób oceny kryterium 

Cena netto 50 %  Wykonawca, który zaoferował 
najniższą cenę netto otrzyma 
maksymalną liczbę punktów – 50 

Natomiast pozostałe oferty według 
kryteriów:  

C = Najniższa oferowana cenna 
brutto / Cena Brutto w 
rozpatrywanej ofercie x 50 

Dostępność na terenie 
Polski autoryzowanego 
serwisu 

25% Dostępność na terenie Polski 
autoryzowanego serwisu dla 
wszystkich urządzeń wchodzących w 
skład oferowanego zestawu – 25 
pkt, 

Brak dostępności na terenie Polski 
autoryzowanego serwisu dla 
któregokolwiek urządzenia  
wchodzącego w skład oferowanego 
zestawu– 0 pkt. 

Do pozytywnej oceny spełnienia 
przedmiotowego kryterium Oferent 
zobowiązany jest dostarczyć 
oficjalny wykaz autoryzowanych 
serwisów na terenie Polski 

Termin realizacji 25%  Wykonawca, który zaoferował 
najkrótszy okres realizacji 
maksymalną liczbę punktów – 25 

Natomiast pozostałe oferty według 
kryteriów:  

C= Najkrótszy okres realizacji / okres 
realizacji oferowany  x 25 pkt.  
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6. Ocena oferty  

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadził 
do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodne 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotychczasowym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.  

7. Złożenie ofert dodatkowych 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, 
że zostały złożone oferty o takiej samej ocenie. Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych 

8. Termin składania ofert  

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14.02.2018 do godz. 16.00 w siedzibie firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z 
o.o. 26-600 Radom, ul Zubrzyckiego 4a, e-mail: biuro@lenaal.com.pl  

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, decyduje godzina wpłynięcia oferty: 

 Oferty dostarczone Zamawiającemu listownie, drogą elektroniczną 
lub osobiście na adres firmy po terminie składania ofert nie będą 
przejęte i/lub (gdzie dotyczy) będą oferentom zwracane bez 
otwierania.  

Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez 
Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania oferty. Zmiany 
albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu 
składania ofert jest dopuszczalne. 

 Po otrzymaniu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny 
ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złotnienia wyjaśnień 
dotyczących złożonych przez nich ofert. 

 Zamawiający odrzuci ofertę. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
niniejszego zapytania ofertowego 

mailto:biuro@lenaal.com.pl
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 Kończąc procedurę oceny oferty Zamawiający podejmie decyzję 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej 
oferty 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postepowania zgodnie 
z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyboru wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru 
jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługuje wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu 

 Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki 
na swojej stronie internetowej www.lenaal.com.pl 

9. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji 
zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które 
powiązane są osobowo lub kapitałowo z firmą LENAAL Andrzej Pokusa 
Sp. z o.o. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązanie między firmą LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. lub 
osobami wykonującymi w imieniu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wybory wykonawcy a Wykonawca polegające na  

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej  

• Posiadaniu 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 lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu 
ofertowym. 

http://www.lenaal.com.pl/
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10. Zmiany w umowie  

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy 
zawartej z Wykonawcą z następujących powodów: 

- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź 
zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, 

- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, 

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 
zamówienia, 

- zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodów 
niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

- obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub 
Wykonawcy, 

- okoliczności siły wyższej, 

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

- umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w 
szczególności na rażącą stratę grożącą Zamawiającemu albo niemożność 
osiągnięcia celu umowy 
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11. Rozpatrywanie ofert  

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty od Oferentów spełniających 
wymogi udziału w postępowaniu. 

12. Informacje dodatkowe 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela 
Łukasz Pokusa, tel: +48 48 389 94 11 w formie pisemnej (poczty 
elektronicznej) pod adresem lukas@lenaal.com.pl 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Andrzej Pokusa, 

Prezes zarządu 


