
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/21 z dnia 15.02.2021 roku 

 
 
FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A. realizując projekt „Dywersyfikacja produkcji zakładu 
wytwarzającego materiały cierne dla kolejnictwa poprzez wdrożenie do produkcji 
wyników prac badawczo-rozwojowych – kompozytowej wstawki hamulcowej typu LL 
prasowanej na zimno”, współfinansowany z EFRR w ramach Działania 3.3 Innowacje w 
MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub 
usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz w nawiązaniu do „Wytycznych 
programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zaprasza do składania ofert 
na dostawę:   
 
 

Mieszalnika bębnowego do produktów sypkich  
(wstępne mieszanie surowców) 

 

 



 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Zamawiającym jest: FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A., 

z siedzibą: Watykańska 15, 05-200 Majdan,  

NIP 1251634961,  REGON 362299300 

 
Zamówienia udziela się z zachowaniem następujących reguł: 

 
1) Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności; 

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę; 

3) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających; 

4) Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie Zamawiającego,  

www.frimatrail-frenoplast.pl, oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019r. (MIiR/2014-2020/12(4)), na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/; 

5) W przypadku, gdy pomimo umieszczenia zapytania na stronie Zamawiającego 

www.frimatrail-frenoplast.pl oraz na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, Zamawiający otrzyma 

tylko jedną ofertę, zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną; 

6) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu  

o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny; 

7) Czynności związane z realizacją zamówienia w zakresie korespondencji i obsługi 

dokumentowej, Zamawiający dokonuje w formie pisemnej, elektronicznej lub za 

pomocą faksu; 

8) Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) : 42000000-6 – maszyny 

przemysłowe; 

9) Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest   

Agnieszka Roguska – Specjalista ds. Zakupów i Logistyki, tel. +48 668 477 714, 

fax. (22) 787 94 79 

e-mail: aroguska@frimatrail-frenoplast.pl  

10) Dane Zamawiającego: 

FRIMATRAIL FRENOPLAST S.A.,  
Watykańska 15, 05-200 Majdan  
NIP 125-163-49-61, REGON: 362299300 

www.frimatrail-frenoplast.pl 

 

 



 

 

 
 
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiot zamówienia dotyczy: 

 

Dostawy mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (wstępne mieszanie surowców)  

o następujących parametrach technicznych: 

 Ilość sztuk do zakupu: 1; 

 Pojemność całkowita bębna: nie mniejsza niż 500 dm3; 

 Objętość robocza mieszalnika: większa od 300 dm3; 

 Elementy będące w kontakcie z materiałem mieszanym wykonane winny być ze stali 

nierdzewnej w specyfikacji AISI 304 lub 304L, zaś spoiny wewnętrzne szlifowane; 

 Bęben mieszający zamykany szczelnym włazem załadowczo-inspekcyjnym o średnicy 

min. 400 mm; 

 Napęd bębna realizowany poprzez silnik elektryczny trójfazowy o mocy max. 1,5 kW  

z motoreduktorem ślimakowym zapewniającym ok. 11 obr./min – wyposażony  

w falownik umożliwiający płynną kontrolę w zakresie 0-18 obr./min z zapewnieniem 

nawrotów, stabilnego utrzymania i pozycjonowania, łagodny start i zatrzymanie; 

 Elementy sterujące umieszczone w skrzynce sterowniczej o odporności min. IP 66, 

możliwość programowania czasu pracy i zmian prędkości obrotów bębna (oraz 

kierunku obrotów) podczas cyklu pracy, wszystkie opisy elementów sterujących będą 

trwale naniesione w języku polskim, zaś wyłącznik główny urządzenia umożliwi 

założenie blokady kłódkowej w stanie wyłączenia; 

 Konstrukcja wsporcza mieszalnika wykonana ze stali węglowej, konstrukcyjnej, 

malowana farbą zabezpieczającą przed korozją; 

 Konstrukcja mieszalnika zapewni izolację przeciwdrganiową  od podłoża, na którym 

zostanie posadowiony; 

 Urządzenie będzie posiadać certyfikat zgodności CE, oparty na obowiązujących  

w momencie dostawy normach i wymaganiach; 

 Urządzenie będzie wytwarzać hałas o wartości mniejszej niż dopuszczalna wg. 

obowiązujących w momencie dostawy dokumentów normatywnych i wymagań 

prawnych; 



 

 

 Mieszalnik będzie wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe  

i przepięciowe; 

 Wraz z urządzeniem dostarczona zostanie dokumentacja techniczna obejmująca: 

ważny certyfikat bezpieczeństwa CE, instrukcje montażu i obsługi wraz z niezbędnymi 

rysunkami, schemat układu elektrycznego i sterującego, niezbędne atesty  

i dokumentacje podzespołów z dostaw zewnętrznych, instrukcję konserwacji  

i czyszczenia (mycia) wraz z wykazem dopuszczonych środków myjących; 

 Dostawca zapewni gwarancję na całe urządzenie oraz serwis gwarancyjny na okres 

nie krótszy niż 18 miesięcy począwszy od dnia protokolarnego bezusterkowego 

odbioru urządzenia. 

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Nieprzekraczalny termin złożenia oferty to dzień 26 lutego 2021 roku, godz.16:00. 

Oferty złożone po tym terminie nie będę rozpatrywane. 

Oferty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:   

aroguska@frimatrail-frenoplast.pl 
 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie czas realizacji zamówienia w dniach 
kalendarzowych. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY     

    WYMAGANE OD WYKONAWCY 

 
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 
a.) treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, 
b.) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej  

i zawierać cenę wykonania  zamówienia w kwocie netto i brutto, czas 
realizacji, licząc od dnia wejścia w życie umowy (w dniach kalendarzowych), 
okres gwarancji na mieszalnik oraz termin płatności,  

c.) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez 
Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez 
osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 



 

 

 
2. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 
a.)  formularz ofertowy - sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania; 
 
b.) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych sporządzone 

wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania; 
 
c.)  oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszego zapytania; 

 
d.) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 

 
e.) dokument potwierdzający posiadanie znaku CE przez mieszalnik; 

 
f.) dokument, potwierdzający właściwości mieszalnika, na podstawie którego 

możliwe będzie ocenienie, spełnienia przez mieszalnik warunków 
technicznych, wskazanych w niniejszym zapytaniu; 

 
g.)  inne wymagane oświadczenia i dokumenty w przypadku, gdy Wykonawcę 

reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres  
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

 
3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 
 

a.) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b.) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania 
zamówienia,  

c.) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

 
4. Z postępowania wyklucza się: 

 
a.) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację 

lub  których  upadłość ogłoszono, 
b.) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub 

mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
c.) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 



 

 

d.) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VI. KRYTERIA  I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

1. Oferty dopuszczone do udziału w postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie 

zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 cena mieszalnika w kwocie netto – 90%,  

 czas realizacji (w dniach kalendarzowych), licząc od dnia wejścia w życie 

umowy - 10%. 

 

Maksymalna, możliwa do przyznania ilość punktów - 100 pkt. 

 

2. Sposób oceny ofert : 

a.) Ocena kryterium ceny mieszalnika bębnowego do produktów sypkich (wstępne 
mieszanie surowców) w kwocie netto odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem: 

K1 = Cmin/Cb X 90 gdzie: 

K1 - oznacza ilość punktów za kryterium ceny mieszalnika w kwocie netto, 

Cmin - oznacza najniższą zaoferowaną cenę mieszalnika w kwocie netto, 

Cb - oznacza cenę mieszalnika w kwocie netto ocenianej oferty,  

90 - maksymalna liczba punktów za najniższą cenę mieszalnika w kwocie netto. 

 

b.) Ocena kryterium czasu realizacji dla dostawy mieszalnika bębnowego do 

produktów sypkich (wstępne mieszanie surowców) odbędzie się w oparciu o przyznanie 

następujących punktów: 

- 10 punktów, gdy czas realizacji wyniesie do 49 dni kalendarzowych, licząc od dnia 

wejścia w życie umowy, 

- 0 punktów, gdy czas realizacji wyniesie powyżej 49 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia wejścia w życie umowy. 

 



 

 

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Oferentowi, który uzyskał najwyższą 

liczbę punktów po zsumowaniu wszystkich ocen. 

W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska równą, największą ilość punktów, 

składający zapytanie wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.  

Ocena zostanie zapisana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

 

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU  
      PRZEPROWADZONEGO  POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
      PUBLICZNEGO 
 
Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w następującym zakresie: 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania uzasadnienia, w szczególności gdy koszt realizacji zamówienia 

przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia; 
 

2. Zmiany harmonogramu realizacji umowy; 
 

3. Zmiana ceny (brutto) wynikająca ze zmiany obowiązujących  przepisów dotyczących 

podatku VAT. 

 
VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 

  


