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Polkowice, 02.03.2021 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: ZO/01/03/2021 

 

Dotyczy:  

Zakup usługi finansowej – leasingu operacyjnego Mikroskopu 3D (1 sztuka) 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 usługi finansowej – leasingu operacyjnego środka trwałego Mikroskopu 3D 
umożliwiającego obrazowanie 3D geometrii płaszczyzn i krawędzi skrawających. 

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi finansowej – leasingu operacyjnego Mikroskopu 3D (1 
sztuka) niezbędnego do przeprowadzenia badań z zakresu regeneracji przeciągaczy płaskich z pełną 
reprofilacją. 
 
Wymagania odnośnie przedmiotu leasingu: 
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 
 
Szacunkowa wartość zakupu urządzenia, spełniającego w/w wymagania oraz parametry wynosi: 170.000 
EUR / 731.000 PLN oszacowane na podstawie przykładowej oferty Alicona Imaging GmbH.. Ostateczna 
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wartość zakupu urządzenia zostanie zaktualizowana w złożonym wniosku leasingowym (różnica do 20% 
szacunkowej wartości urządzenia). 
 
 
Wymagania odnośnie usługi leasingu: 

1. Umowa leasingu powinna zostać zawarta na okres 35 miesięcy. 

2. Waluta leasingu: EUR 

3. Pierwsza rata leasingowa powinna wynosić 0% całkowitej wartości leasingu. 

4. Wykup przedmiotu leasingu powinien nastąpić po cenie nie niższej niż 20% oraz nie wyższej niż 

30% całkowitej wartości leasingu. 

5. W przypadku zmiany stóp procentowych rata leasingowa zostanie zmniejszona przez 

Oferenta/Finansującego zgodnie z stawką WIBOR. 

 
3. Kody CPV 

66000000-0   - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 

4. TERMIN SKADANIA OFERT: do 10.03.2021 r.; 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Przez wykonanie usługi rozumie się zawarcie umowy leasingu z Zamawiającym. 

Wykonanie usługi (podpisanie umowy leasingu) powinno nastąpić w terminie do 10 dni od momentu 
złożenia przez Zamawiającego wniosku leasingowego (wniosku o zawarcie umowy leasingu).  
 

6. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: konkurs ofert; 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

a) Oferta musi zostać sporządzona na FORMULARZU OFERTY, będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

b) Skan podpisanej oferty wraz Harmonogramem spłaty rat leasingowych stanowiącym załącznik nr 2 

(forma dowolna, zgodna z praktyką handlową oferenta) należy przesyłać na adres: PBogacz@tcm-

international.com 

c) W tytule wiadomości elektronicznej zawierającej ofertę prosimy wpisać: „Oferta – dot. zapytania 

ofertowego nr ZO/01/03/2021” 

d) Minimalny termin ważności oferty: 60 dni. 

e) W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

f) Wybrany Oferent zobowiązuje się do podpisania umowy leasingu w ciągu 10 dni od złożenia przez 

Zamawiającego wniosku leasingowego. 

g) Przed zawarciem umowy leasingowej Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym 

Oferentem/Finansującym ostatecznych warunków tej umowy. 

 

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. 

mailto:PBogacz@tcm-international.com
mailto:PBogacz@tcm-international.com
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Tabela 1. Kryteria wyboru oferty. 

 
Nazwa 

kryterium 
Waga Sposób przyznawania punktów 

1. 
Cena 
netto 

100% 

Całkowita cena Zamówienia  
waga kryterium: 100% 
a) poprzez całkowitą cenę netto zamówienia rozumie się łączny koszt 
finansowania netto; 
b) ocena zostanie wyrażona ilością punktów, która zostanie wyliczona 
według następującego wzoru: 
C = Cn/Cb*100 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; 

 
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. Osoba do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:  
Piotr Bogacz, tel.: 691 749 709, email: PBogacz@tcm-international.com  

9.2. 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.  
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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.  

 
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. WARUNKI 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:  
11.1. 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. 

11.2. Wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujących lub 
opóźniających realizację Przedmiotu Zamówienia. 

11.3. koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych niż przewidywano na Etapie zawarcia Umowy. 

11.4. Zmianą obowiązujących stawek podatków (np. VAT) lub składek na ubezpieczenia społeczne; 
 

12. 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: 
12.1. Dane identyfikujące Wykonawcę (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/REGON), 
12.2. Całkowitą cenę netto i brutto za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, 
12.3. Termin realizacji zamówienia, warunki i harmonogram płatności, 
12.4. Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), 
12.5. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, 
12.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, 
12.7. 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. 
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12.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do domagania się dokumentów potwierdzających informacje 
zawarte w ofercie. 

12.9. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. 
12.10. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Wykonawcy, który uzyskał 

największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.  
12.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.  
12.12. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres email: PBogacz@tcm-international.com 
12.13. 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/01/03/2021 

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/01/03/2021 z dnia 01.03.2021 r. ogłoszone przez TCM 
Polska - Tool Consulting & Management Sp. z o.o. 

 

składam/y następującą ofertę: 

Zakres oferty - zgodnie z zapytaniem 

ofertowym 
% wartości Cena netto Waluta 

Udział własny:    

Wartość końcowa:    

Koszt finansowania:    

 

 

 

 

....................................................................................                               .......................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty     Pieczęć firmowa 
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OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, iż posiadamy potencjał techniczny oraz kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu zapytania 

ofertowego nr ZO/01/03/2021 zgodnie ze 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 

 


