BUDMAT - Bogdan Więcek
z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25
w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049
w ramach realizacji miejskiego projektu pod nazwą „ BM3 Mazowiecki
Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn” - w ramach Inicjatywy
JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie 1.6. Wspieranie powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.

zaprasza
do uczestniczenia w procedurze wyłonienia dostawcy i złożenia oferty
na dostawę:
– „Składników wyposażenia prototypowni:
1/Komora
klimatyczna,
2/
Mikroskop
stereoskopowy,
3/
Twardościomierz przenośny szt. 4, 4/ Elektroniczne wagi hakowe szt. 3,
5/ Zestaw trzech wag składający się z: Wagi paletowej szt.1, Wagi
pomostowej szt.1, Wagi stołowej szt.1 ”
- z zakresu określonego jako projekt Mazowiecki Klaster Technologii,
Materiałów i Maszyn – część „ wyposażenie techniczne budynków
Klastra”:
Procedura wyłonienia wykonawcy/ dostawcy w ramach rzeczonego
zadania jest dwustopniowa:
1/ ogłoszenie zaproszenia do składania wstępnych ofert do dnia 18
kwietnia 2015 r.
2/
skierowanie
zaproszenia
do
negocjacji
i
wyłonienie
wykonawcy/dostawcy w trybie negocjacji konkurencyjnych spośród
podmiotów które odpowiedziały na zaproszenie do składania ofert
wstępnych opisanych w pkt. 1. w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r.
Uwaga !!! – Informacja specjalna dla podmiotów ubiegających się o
realizacje zamówienia
1/ Każdy z oferentów zainteresowanych z realizacji zamówienia może
składać oferty i negocjować dostawę łącznie wszystkich urządzeń
objętych
przedmiotem
procedury
wyłonienia
dostawcy
lub
poszczególnego urządzenia z tego katalogu składając ofertę tylko na
jedno urządzenie bądź na kilka urządzeń.
2/ Zamawiający oceni każdą ofertę / na każde z urządzeń/ oddzielnie i
wybierze
dostawcę
oddzielnie
dla
każdego
urządzenia
przy
zastosowaniu kryteriów wyboru, wag oceny i punktacji opisanych w
treści niniejszego ogłoszenia.
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Zakres zadania inwestycyjnego / dostawa, montaż i uruchomienie / :
Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na :
A) Uzgodnieniu
z
zamawiającym
parametrów
technicznych
urządzenia odrębnie dla każdego z urządzeń ,
B) Ustalenie z zamawiającym dokumentacji technologicznej i
technicznej urządzenia odrębnie dla każdego z urządzeń,
C) Dostawa urządzenia,
D) Montaż, dokonanie rozruchu technologicznego i uruchomienie
urządzenia ,
E) Dokonanie odbioru końcowego potwierdzającego kompatybilność
rozwiązań technologicznych z zakresem zamówienia uzgodnionych
z zamawiającym,
F) Przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej,
technologicznej i procesowej oraz przeszkolenie personelu w
zakresie obsługi i użytkowania przedmiotu zamówienia.
Oferta wstępna podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do etapu
negocjacji na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego winna
zawierać :
1/ Określenie podmiotu składającego ofertę wstępną;
2/ Udokumentowanie posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności
lub
czynności
posiadania
wymaganej
wiedzy
i
doświadczenia dla realizacji zadania;
3/
Udokumentowanie
dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania;
4/ Udokumentowania posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej
gwarantującej wykonanie zadania;
5/ złożenie oświadczenia o treści:
“ Przestępując do procedury wyłonienia wykonawcy/ dostawcy realizacji
dostaw w ramach miejskiego projektu pod nazwą „BM3 Mazowiecki
Klaster Technologii, Materiałów i Maszyn - w ramach Inicjatywy JESSICA
wdrażanej
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i
przedsiębiorczości na Mazowszu - Działanie 1.6. Wspieranie powiązań
kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” oświadczam, że posiadam
potrzebny
do
wykonania
przedmiotu
zamówienia
potencjał
organizacyjny i techniczny oraz osoby niezbędne do prawidłowego
wykonania dostaw i montażu zamówienia z uprawnieniami wymaganymi
oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu ww.
zamówienia,
posiadają
odpowiednie
uprawnienia.
Jednocześnie
zobowiązujemy się, iż w przypadku wyboru naszej oferty dokumenty
potwierdzające wymagane uprawnienia osób uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia, zostaną załączone do umowy o dostawę oraz
zobowiązujemy się wykonać zamówienie w określonym przez
Zamawiającego terminie.”
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Charakterystyka urządzeń, opis techniczny, kryteria wyboru i wartość
przeznaczona przez zamawiającego na realizacje poszczególnych
składników zamówienia:
1/ Komora klimatyczna szt. 1
Parametry techniczne i funkcje :
Zakres temperaturowy -20 oC- +160 oC
Komora o pojemności min. 250 dm3 (wielkość komory roboczej
umożliwiająca badanie elementów o długości do 1000 mm ( np. rury,
rynny)),
Zakres wilgotności od 10 do 95 %
Oprogramowanie umożliwiające sterowanie komorą, odczyt danych i
archiwizację danych.
Przewidywana maksymalna wartość całości dostaw i montażu
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jako wartość netto
wyrażona w złotych polskich to :
150.000,00 zł /sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00 gr./ netto
- koszt zakupu urządzeń stanowi w wartości netto koszt kwalifikowany
w ramach finansowania funduszami Unii Europejskiej jako instrumenty
zwrotne w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Termin wykonania całości prac objętych zadaniem inwestycyjnym,
rozliczenia
finansowego
zadania
inwestycyjnego
oraz
dokumentacyjnego zadania inwestycyjnego :
termin nieprzekraczalny do dnia 15.05.2015r.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty w negocjacjach konkurencyjnych stosowane będą
następujące kryteria wyboru:
cena - 60% - max. 100 pkt.
parametry urządzenia, jakość, gwarancja, serwis - 40% - max. 100 pkt.
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2/ Mikroskop stereoskopowy szt. 1
Mikroskop stereoskopowy,
Powiększenie min. 8x-50x
Odległość robocza ok. 120 mm
Przewidywana maksymalna wartość całości dostaw i montażu
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jako wartość netto
wyrażona w złotych polskich to :
3.500,00 zł /trzy tysiące pięćset złotych 00 gr./ netto
- koszt zakupu urządzeń stanowi w wartości netto koszt kwalifikowany
w ramach finansowania funduszami Unii Europejskiej jako instrumenty
zwrotne w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Termin wykonania całości prac objętych zadaniem inwestycyjnym,
rozliczenia
finansowego
zadania
inwestycyjnego
oraz
dokumentacyjnego zadania inwestycyjnego :
termin nieprzekraczalny do dnia 15.05.2015r.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty w negocjacjach konkurencyjnych stosowane będą
następujące kryteria wyboru:
cena - 60% - max. 100 pkt.
parametry urządzenia, jakość, gwarancja, serwis - 40% - max. 100 pkt.

4

3/ Twardościomierz przenośny szt. 4
Do pomiaru twardości metali
Dokładność +/- 3% dla HL=800, powtarzalność: +/- 2HL
Skale twardości: min HL/HRC/HB
Zakres pomiarowy: HL 170-960/HRC 17-69/ HB 20-655
Pamięć danych pomiarowych
Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
Opcja: możliwość przesyłania danych do drukarki
Przewidywana maksymalna wartość całości dostaw i montażu
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jako wartość netto
wyrażona w złotych polskich to :
25.000,00 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00 gr./ netto
- koszt zakupu urządzeń stanowi w wartości netto koszt kwalifikowany
w ramach finansowania funduszami Unii Europejskiej jako instrumenty
zwrotne w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Termin wykonania całości prac objętych zadaniem inwestycyjnym,
rozliczenia
finansowego
zadania
inwestycyjnego
oraz
dokumentacyjnego zadania inwestycyjnego :
termin nieprzekraczalny do dnia 15.05.2015r.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty w negocjacjach konkurencyjnych stosowane będą
następujące kryteria wyboru:
cena - 60% - max. 100 pkt.
parametry urządzenia, jakość, gwarancja, serwis - 40% - max. 100 pkt.
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4/ Elektroniczna waga hakowa szt. 3
Nośność – 12.500 kg
Dokładność - +/- 10 kg
Wyświetlacz LED w wadze (diody czerwone do pracy wewnątrz hali), o
wysokości cyfr min. 25 mm
Czas działania baterii min. 50 h,
Wskaźnik naładowania baterii
Temperatura pracy od -20 oC do +50 oC
Pamięć do przechowywania danych
Legalizacja
Opcje dodatkowe:
Możliwość podłączenia do PC i/lub radiotransmisji danych do stacji
roboczej

Przewidywana maksymalna wartość całości dostaw i montażu
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jako wartość netto
wyrażona w złotych polskich to :
60.000,00 zł /sześćdziesiąt tysięcy złotych 00 gr./ netto
- koszt zakupu urządzeń stanowi w wartości netto koszt kwalifikowany
w ramach finansowania funduszami Unii Europejskiej jako instrumenty
zwrotne w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Termin wykonania całości prac objętych zadaniem inwestycyjnym,
rozliczenia
finansowego
zadania
inwestycyjnego
oraz
dokumentacyjnego zadania inwestycyjnego :
termin nieprzekraczalny do dnia 15.05.2015r.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty w negocjacjach konkurencyjnych stosowane będą
następujące kryteria wyboru:
cena - 60% - max. 100 pkt.
parametry urządzenia, jakość, gwarancja, serwis - 40% - max. 100 pkt.
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5/ Zestaw trzech wag :
Waga paletowa szt.1
Obciążenie maksymalne -1500 kg
Dokładność odczytu – 500 g
Wymiar szalki dopasowany do palety 1200 x 800
Temperatura pracy -10 oC do +40 oC
Zasilanie 220 V AC/12V DC + akumulator
Waga pomostowa szt.1
Obciążenie maksymalne -150 kg
Dokładność odczytu – 50 g
Wymiar szalki ok. 800 x 800
Temperatura pracy -10 oC do +40 oC
Zasilanie 220 V AC/12V DC + akumulator
Waga stołowa szt.1
Obciążenie maksymalne -3 kg
Dokładność odczytu – 1 g
Wymiar szalki ok. 300 x 300
Temperatura pracy -10 oC do +40 oC
Zasilanie 220 V AC/12V DC + akumulator
Przewidywana maksymalna wartość całości dostaw i montażu
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jako wartość netto
wyrażona w złotych polskich to :
10.000,00 zł /dziesięć tysięcy złotych 00 gr./ netto
- koszt zakupu urządzeń stanowi w wartości netto koszt kwalifikowany
w ramach finansowania funduszami Unii Europejskiej jako instrumenty
zwrotne w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2007-2013 - Priorytet I.
Tworzenie warunków dla rozwoju
potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu- Działanie
1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Termin wykonania całości prac objętych zadaniem inwestycyjnym,
rozliczenia
finansowego
zadania
inwestycyjnego
oraz
dokumentacyjnego zadania inwestycyjnego :
termin nieprzekraczalny do dnia 15.05.2015r.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty w negocjacjach konkurencyjnych stosowane będą
następujące kryteria wyboru:
cena - 60% - max. 100 pkt.
parametry urządzenia, jakość, gwarancja, serwis - 40% - max. 100 pkt.
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Procedura wyłonienia wykonawcy prowadzona jest zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 z dnia 18
maja 1964, poz. 93 z późn. zmianami), procedura wyłonienia
wykonawcy nie jest procedurą określoną ustawą prawo zamówień
publicznych stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 ,
poz. 759 z póź. zmianami). Umowa o realizację zamówienia zostanie
zawarta zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy kodeks cywilny
według projektu przedstawionego w trakcie II etapu procedury –
negocjacji w oparciu o ofertę potencjalnego wykonawcy, treść
niniejszego ogłoszenia i ustalenia negocjacyjne. Dopuszcza się
komunikację w formie email, fax w ramach realizacji niniejszego
ogłoszenia.
Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo odwołania procedury
w każdym czasie bez podawania przyczyn lub dokonania powtórzenia
procedury czy poszczególnych jej czynności.
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