Polkowice, 02.03.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE NR: ZO/02/03/2021
Dotyczy:
Zakup mikroskopu 3D (1 sztuka) umożliwiającego obrazowanie 3D geometrii płaszczyzn i krawędzi
skrawających w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych dla Projektu pt.:
„Komputerowo wspomagana zindywidualizowana technologia regeneracji i reprofilacji narzędzi
specjalnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020,
poddziałanie 1.1.1.
1. ZAMAWIAJĄCY
TCM Polska - Tool Consulting & Management Sp. z o.o.
Polkowice 59-101, ul. Fabryczna 4
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest zakup środka trwałego mikroskopu 3D (1 sztuka) umożliwiającego obrazowanie
3D geometrii płaszczyzn i krawędzi skrawających.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mikroskopu 3D (1 sztuka) niezbędnego do przeprowadzenia badań
z zakresu regeneracji przeciągaczy płaskich z pełną reprofilacją.
Wymagania - szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Informacje ogólne.
1. Zasada pomiaru:
- bezdotykowa, optyczna, 3D, bazująca na metodzie Focus-Variation.
2. Wynik pomiarowy:
- chmura punktów 3D, zwymiarowanych i opisanych rzeczywistym kolorem (wielkość maksymalna liczby
punktów zależy od zastosowanego modułu pomiarowego i obiektywu).
- maksymalna liczba mierzonych punktów w pomiarze bez przesuwu 4,16 miliona
3. Oświetlenie:
- białe światło LED, dwupierścieniowe, min. 24 segmentowe, z możliwością włączania i wyłączania
poszczególnych segmentów, możliwość zastosowania polaryzacji
- wskaźnik laserowy do pozycjonowania próbki
4. Głowica obiektywowa:
- min. 1 obiektywowa z możliwością zmiany obiektywu
- zakres przemieszczenia samej głowicy pomiarowej przy postoju robota – pełne zatrzymanie - Z = 25
mm zmotoryzowane
Informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. System o wysokiej rozdzielczości, optyczny do pomiaru powierzchni 3D składający się z:
- czujnika optycznego o wysokiej rozdzielczości do pomiaru powierzchni 3D na podstawie metody FocusVariation,
- Robot typu Universal Robot UR-10
- promień roboczy 1300 mm
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- system zabezpieczeń collaborative – zatrzymanie robota po wykryciu kolizji z przedmiotem
certyfikowane przez TUV Nord i TUV Sud
- 6 osi
- powtarzalność pozycjonowania robota +/- 0,1 mm
- masa robota i sensora ok. 30 kg
- pozycjonowanie robota ręczne z możliwością dokładnego ustawienia za pomocą specjalnych dżojstików
przy sensorze
- zintegrowany ekran dotykowy przy sensorze do podglądu obrazu na żywo i tworzenia programu
pomiarowego
- korpus podstawy zapewniający solidne mocowanie dla robota oraz podstawę dla mierzonej próbki
- komputer wbudowany w podstawę urządzenia
- zintegrowane 4 przyciski zatrzymania awaryjnego po jednym na każdym narożniku korpusu
2. jednostka sterująca 64 bit wraz z systemem operacyjnym Windows, min. 32 GB, min. 12 rdzeni z
możliwością podłączenia do sieci, podłączenia drukarki USB, klawiatura, myszka
- min. 20 calowy monitor dotykowy
- obiektyw 5x – NA 0,14, min. dystans pracy 34 mm,
- obiektyw 10x, NA 0,28, min. dystans pracy 33,5 mm
- obiektyw 50x – NA 0,42, min. dystans pracy 20 mm
- możliwość pomiaru Ra min 0,25 µm i Sa min 0,1 µm
- standardowe oprogramowanie, zabezpieczone kluczem USB składające się z:
a) interfejsu użytkownika – możliwość zdefiniowana uprawnień użytkownika, hasła logowania
b) bazy danych – możliwość tworzenia baz danych, folderów, projektów, eksportowania i dodawania
danych do bazy, sprawdzenia parametrów pomiaru (użyty obiektyw, czas pomiaru, obszar pomiaru),
kopiowania danych w zakresie bazy
- eksport danych z bazy do formatów: STL, G3D, Open GPS, IGES, STEP, CSV, QDAS
- eksport z bazy do plików graficznych: BMP, JPG, PNG
- import danych z plików o formacie: STL, G3D, Open GPS, IGES, STEP
- import z plików graficznych: BMP, JPG, PNG- drukowanie raportów (możliwość zdefiniowania
swojego logo, danych firmy)
- podgląd danych w tym kolorowa mapa 3D wraz ze skalą
- możliwość auto poziomowania powierzchni
- możliwość translacji danych względem osi układu
- możliwość obserwacji danych 3D przy użyciu specjalnych okularów
- możliwość wyświetlenia wymiarów prostopadłościennych zmierzonej próbki
c) standardowe moduły pomiaru
- pomiar profilu kształtu (odległość, kąty, różnice wysokości, okręgi (wpisane, opisane, średnie),
gwinty), wyświetlanie
profilu, skalowanie
- chropowatości (parametry chropowatości profilu, Ra, Rq, Rz…itd.), możliwość zmiany filtra Lc,
wykres chropowatości
- tekstury powierzchni, topografii (parametry chropowatości na powierzchni, Sa, Sq, Sz, analiza
fraktalna,…itd.),
- pomiar obrazu 2D (kąty, średnice, odległości)
d) moduł pomiarowy zapewniający:
- podgląd obrazu „na żywo” mierzonej próbki w naturalnych kolorach
- podgląd obszarów prześwietlonych i niedoświetlonych
- wybór wskaźników pozycjonujących np. krzyż, okręgi koncentryczne
- włączanie i wyłączanie wskaźnika laserowego
- automatyczny dobór czasu ekspozycji
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- sterowania czasem ekspozycji
- sterowanie nasyceniem
- sterowanie oświetleniem pierścieniowym, w tym włączanie i wyłączanie poszczególnych
segmentów
- sterowanie wzmocnieniem oświetlenie
- wybór obiektywów
- wybór rozdzielczości skanowania pionowej
- wybór rozdzielczości skanowania poziomej
- wybór techniki skanowania: miejscowa, pionowa, pozioma, polowa
- podgląd obszaru skanowania przed przystąpieniem do pomiaru
- możliwość kasowania wybranych obszarów przed przystąpieniem do pomiaru
- możliwość tworzenia kopii zapasowej ustawień systemu
- pomiar zboczy próbki do 87˚
e) Moduł do automatycznego pomiaru krawędzi
- możliwość pomiaru promienia krawędzi skrawającej
- możliwość pomiaru kąta natarcia i przyłożenia
- możliwość pomiaru chropowatości na krawędzi
- wyświetlanie zmierzonej krawędzi z zachowaniem naturalnych kolorów na modelu 3D
- możliwość wprowadzenia tolerancji i sygnalizacji złe/dobre
- możliwość tworzenia macra pomiarowego
- możliwość drukowania raportów graficznych
- możliwość drukowania raportów tabelarycznych
- możliwość eksportu danych do wspólnej bazy
f) moduł zapewniający tworzenie automatycznych programów pomiarowych wraz z pełną analizą
wymiarową i raportowaniem. Pisanie programów poprzez ręczne ustalanie kolejnych pozycji robota
na mierzonym elemencie.
Instalacja i szkolenie.
1. Instalacja systemu i szkolenie z obsługi (3 dni robocze – 24 godzin)
2. Gwarancja 12 miesięcy
3. Wsparcie telefoniczne i poprzez aplikację TeamViwer w okresie 12 miesięcy
Ogólne Warunki Zakupów Grupy TCM z dnia 27.09.2018 można przeczytać na stronie internetowej:
https://www.tcm-international.com/en/terms-and-conditions
3. Kody CPV
38518000-9 Mikroskopy optyczne szerokokątne, stereo lub rozcinające
4. TERMIN SKADANIA OFERT: do 10.03.2021 r.;
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane maksymalnie w 2 tygodnie od daty wysłania podpisanego
zamówienia do dostawcy na realizację zamówienia.
6. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: konkurs ofert;
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania referencji lub innych dokumentów potwierdzających
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zdolność do wykonania zamówienia, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do treści złożonego
oświadczenia. Brak złożenia referencji lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie
na wezwanie Zamawiającego w ciągu trzech dni roboczych może skutkować odrzuceniem oferty.
Potencjał techniczny
Oferenci którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferenci którzy dysponują wykwalifikowaną kadrą zdolną do wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferenci którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu
zapytania ofertowego.
DODATKOWE WARUNKI:
a) Oferta musi zostać sporządzona na FORMULARZU OFERTY, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.
b) Skan podpisanej oferty należy przesyłać na adres: PBogacz@tcm-international.com
c) W tytule wiadomości elektronicznej zawierającej ofertę prosimy wpisać: „Oferta – dot. zapytania
ofertowego nr ZO/02/03/2021”
d) Minimalny termin ważności oferty: 60 dni.
e) W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu
ofertowym w oparciu o kryteria podane w tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria wyboru oferty.
Nazwa
kryterium

1.

Cena netto

Waga

Sposób przyznawania punktów

60%

Całkowita cena Zamówienia
a) poprzez całkowitą cenę netto zamówienia rozumie się cenę przedmiotu
sprzedaży wraz z niezbędnymi kosztami do wykonania zamówienia;
b) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona
według następującego wzoru:
C = Cn/Cb*60 pkt
gdzie:
C – oznacza ilość punktów jakie otrzyma oferta rozpatrywana w kryterium
„Całkowita cena zamówienia”
Cn –oznacza najniższą całkowitą cenę zamówienia ofertową spośród
ocenianych ofert;
Cb – oznacza całkowitą cenę zamówienia oferty ocenianej;
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2.

3.

Gwarancja

Termin
dostawy

10%

30%

Oferent, którego oferta zawiera najdłuższy okres gwarancji podawanym
w miesiącach otrzymuje 10 pkt. Dla pozostałych oferentów punktacja za
to kryterium obliczana będzie wg następującego wzoru:
K2 = (Okres gwarancji oferty badanej/ Najdłuższy okres gwarancji) x 10
pkt
Oferent, którego oferowany okres dostawy podawany w tygodniach jest
najkrótszy otrzymuje maksymalną ilość punktów (30 pkt). Dla pozostałych
oferentów punktacja za to kryterium obliczana będzie wg następującego
wzoru:
K3 = (Najkrótszy okres dostawy /Okres dostawy oferty badanej) x 30 pkt

Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „cena” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Ocenie będą podlegać wyłącznie
oferty spełniające wymagania techniczne. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100
pkt. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który nie został wykluczony, a jego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą ostateczną liczbę
punktów. W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na
potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
9. INFORMACJE DODATKOWE
9.1.
9.2.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:
Piotr Bogacz, tel.: 691 749 709, email: PBogacz@tcm-international.com
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.

9.3.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

9.4.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

9.5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w celu
doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.

9.6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

9.7.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego.

9.8.

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej
ustawie.

9.9.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty, po wcześniejszym wezwaniu
przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia.
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10. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Ofert nie mogą składać (pod rygorem wykluczenia) podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. 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
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, 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.
11. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
11.1 Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego
postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego.
11.2 Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za
usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające
łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a
warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia
podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania
dodatkowego.
11.3 Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, wynikających z
niniejszej specyfikacji pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami powstałymi po
zawarciu umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia. Dla
dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.
12 WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
12.1 Wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków znacznie odbiegających od
typowych, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie zamówienia, a powstała z tego powodu
przeszkoda w terminowej realizacji usług pozostaje w związku przyczynowo - skutkowym z
powstałym opóźnieniem;
12.2 Wystąpienia zdarzeń o charakterze sił wyższej, tj. zdarzeń, których wystąpienie jest niezależne od
Stron i którym nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności:
wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną,
embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
Przedmiotu Zamówienia.
12.3 Konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, których nie
przewidywano przy zawarciu Umowy.
12.4 Wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub
opóźniających realizację Przedmiotu Zamówienia.
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12.5 Wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych
Umową;
12.6 koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych niż przewidywano na Etapie zawarcia Umowy.
12.7 Zmianą obowiązujących stawek podatków (np. VAT) lub składek na ubezpieczenia społeczne;
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do
zapytania ofertowego. W ofercie powinno się zawierać:
13.1. Dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/REGON),
13.2. Całkowitą cenę netto i brutto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Okres gwarancji oraz termin
dostawy
13.3. Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
13.4. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
13.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
13.6. W ofercie należy przedstawić informacje potwierdzające spełnienie wszystkich warunków udziału
w postępowaniu. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków będzie skutkować
odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.
13.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się dokumentów potwierdzających informacje
zawarte w ofercie.
13.8. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
13.9. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał
największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
13.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
13.11. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres email: PBogacz@tcm-international.com
13.12. Podpisana przez upoważnione osoby, oryginalna wersja papierowa oferty wraz z oryginałem
dokumentów wykazujących umocowanie osób, które je podpisały do reprezentacji Wykonawcy,
musi być przedstawiona do dyspozycji Zamawiającego na jego pierwsze żądania, w terminie nie
dłuższym niż 5 dni od otrzymania takiego żądania.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR: ZO/02/03/2021
dla projektu „Komputerowo wspomagana zindywidualizowana technologia regeneracji i reprofilacji
narzędzi specjalnych”
..................................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTOWY
.........................................................................
(nazwa i adres siedziby oferenta)

..........................................................................
(telefon, fax )

…………………………………………................…………...
(adres e-mail)

…………………………………………................…………...
(NIP)

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe ZO/02/03/2021 z dnia 02.03.2021 r. ogłoszone przez TCM
Polska - Tool Consulting & Management Sp. z o.o. składam/y następującą ofertę:
Kryteria oceny oferty:
K1 Cena oferty:
Waluta: ………

K2

Gwarancja

K3

Termin dostawy

.................................................netto

.................................................brutto

………………........................................................................ miesięcy

………………………………………………………………………….…………… tygodni

....................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

..........................
Pieczęć firmowa

1

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, iż posiadamy potencjał techniczny oraz kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu zapytania
ofertowego nr ZO/02/03/2021 zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia : .................................

3. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia
4. Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani 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;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % 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 drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

.......................................................
Miejscowość, data

...........................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty

..........................................................................................
Pieczęć firmowa

2

