
 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 
 

 
 

Częstochowa, 05.10.2016 r. 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/UE 
na dostawę linii produkcyjnej (urządzeń przygotowania produkcji, warstwowania i rozkroju) 

 
dotyczące projektu pn. „Wdrożenie do działalności firmy Womar tekstronicznej bielizny niemowlęcej z 
systemem monitoringu wybranych parametrów biomedycznych małych dzieci wraz z innowacją 
procesową przygotowania produkcji wyrobów tekstylnych” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 
2020, Działanie 3.2: INNOWACJE W MŚP 
 
I. Zamawiający:        
                               
WOMAR WOJCIECH KRAWCZYK 
42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 13C 
 
NIP: 5730002534 
REGON: 150023855 
 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
Linia produkcyjna 
 
Pozycja I Kater do automatycznego rozkroju tkanin/dzianin 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42715000-1 Maszyny do szycia 
 
Automatyczny kater wielowarstwowy ze stanowiskiem komputerowym (komputer, monitor, klawiatura, 
mysz); z taśmociągiem krojczym i odbiorczym 
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
Maksymalna prędkość cięcia 60m/min. 
Maksymalna prędkość głowicy 80m/min. 
Długość pola cięcia 1,7 m 
Długość strefy odbiorczej 1,5 m 
Długość całkowita urządzenia 4,2 m 
Szerokość pola cięcia 1,80 m 
Maksymalna wysokość cięcia 55 mm po sprasowaniu warstw 
Głowica tnąca z nożem oscylacyjnym z podwójnym systemem prowadzenia, 
Bezstopniowa regulacja siły odsysania. 
Sterowanie urządzeniem z pulpitu operatora (stanowisko komputerowe) i bezpośrednio z belki mostu. 



 

 

Chłodzenie noża 
Podgrzewane wiertło 
 
Pozycja II Zestaw do automatycznego warstwowania dzianin 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42715000-1 Maszyny do szycia 
 
Zestaw do automatycznego warstwowania dzianin złożony z: 
 
II.1 Warstwowarka automatyczna  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
Szerokość robocza: 180 cm, 
Wysokość warstwowania: 20 cm, 
Maksymalna masa rolki: 100 kg. 
- Podawanie tkaniny na pasie podająco-stabilizującym, 
- Automatyczny odkrawacz warstw, 
- Płynna regulacja prędkości odcinania, 
- Regulacja szerokości odcinania, 
- Ruchoma klamra końcowa, 
- Platforma operatora z prowadnicami, 
- Kompletna instalacja elektryczna. 
 
II.2 Ładowarka rolek tkaniny/dzianiny z powierzchni podłogi na maszynę  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
- szerokość robocza 180 cm, 
- długość: 0,8 m, 
- maksymalna masa rolki: 100 kg. 
 
II.3 Stół do warstwowania mechanicznego z taśmą podającą conveyor  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
- długość całkowita: 10,5 mb 
- długość taśmy podającej: 8 mb 
- szerokość robocza: 180 cm 
 
Pozycja III Komputerowy system przygotowania produkcji 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 48321000-8 Pakiety oprogramowania i 
systemy informatyczne 
 
Komputerowy system przygotowania produkcji złożony z: 
 
III.1 Oprogramowanie CAD  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 



 

 

licencja na 1 stanowisko 
Moduły: 
Moduł do digitalizacji, projektowania, stopniowania i modyfikacji szablonów, 
Moduł do tworzenia układów kroju, 
Moduł do optymalizacji procesu krojenia. 
 
III.2 Digitizer  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
DIGITIZER A0 48”x36” ( pole robocze: 91x122cm), 
Precyzja urządzenia: 0,200 mm, 
Rozdzielczość 2540 LPI. 
 
III.3 Ploter 
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
Maksymalna szerokość wydruku:180cm; 
Prędkość plotowania: 70 m2/h; 
Rozdzielczość plotowania: 300 dpi; 
Dwie głowice atramentowe 
Podawanie papieru: rolka podawcza, automatyczny odbiór papieru 
Automatyczne czyszczenie głowic 
 
III.4 Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura, mysz )  
 
Specyfikacja jak poniżej lub równoważna: 
Parametry techniczne nie gorsze niż: 
• procesor klasy Intel Core i5 lub równoważny, 
• 500 GB pojemność dysku, 
• 4GB pamięci RAM, 
• 3,4 GHz częstotliwość taktowanie procesora, 
• system operacyjny, 
• Monitor LCD 23”. 
  
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje 
zapytania. 
 
III. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń 
wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego. 
 
III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:  



 

 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 

 
IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy dołączyć: 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
przedstawionego przez Oferenta oświadczenia określonego w punkcie IV.1, zgodnie z formułą 
SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA. 

3. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wyklucza oferenta z postępowania. 
 
V. Kryteria oceny oferty 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 
V.1 Kryteria formalne, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 
 

- oferta została złożona w terminie określonym w punkcie IX  niniejszego zapytania; 
- oferta została złożona w miejscu określonym w punkcie VIII niniejszego zapytania; 
- oferta spełnia wszystkie wymogi zawarte w punkcie VII  niniejszego zapytania; 
- przedmiot oferty jest zgodny z punktem II niniejszego zapytania; 
- termin realizacji zamówienia w ofercie nie przekracza terminu wskazanego w punkcie nr VI 
niniejszego zapytania. 

 
Nie spełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn 
formalnych. 
 
V.2 Kryteria punktowe 
 
Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według kryteriów punktowych. Każda 
pozycja zapytania będzie oceniana osobno. 
Pozycja I: 

 Cena [waga: 70%]   
 Okres gwarancji [waga: 30%]   

 
Pozycja II: 

 Cena [waga: 70%]   
 Okres gwarancji [waga: 30%]   

 
Pozycja III: 



 

 

 Cena [waga: 70%]   
 Okres gwarancji [waga: 30%]   

 
 
V.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

 
Kryterium Cena: 
Cena najniższa / Cena badana x 70% 
 
Kryterium Okres gwarancji: 
Okres gwarancji badany / Okres gwarancji najdłuższy x 30% 
 
VI. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2017 r. 
 
VII. Sposób przygotowania ofert: 
Oferta powinna być przedstawiona w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim i zawierać: 
- nazwę i adres oferenta; 
- opis przedmiotu zamówienia; 
- co najmniej ceny netto poszczególnych pozycji zamówienia  (w przypadku cen podanych w walutach 
obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);  
- okres gwarancji podanyw miesiącach; 
- datę sporządzenia oferty; 
- datę ważności oferty minimum do 31.12.2016 r. 
- termin wykonania zamówienia; 
- podpis oferenta; 
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 
do niniejszego Zapytania ofertowego; 
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej oferty i Oświadczenia 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
- jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia. 
 
VIII. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego (42-202 Częstochowa, ul. Żyzna 13C) lub adres 
mailowy: wojciech@womar.com.pl   
 
IX. Termin składania ofert: 19.10.2016 r. do godziny 24.00 
Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 
 
X. Termin otwarcia ofert i wyboru dostawcy: 20.10.2016 r. 
 
XI. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy. 
 
Za najkorzystniejszą ofertę na daną pozycję zapytania zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie 
kryteria formalne i zdobędzie największą liczbę punktów w ocenie punktowej. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pocztą elektroniczną, na adres 
e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.womar.com.pl. 
 



 

 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
Umowa z wykonawcą zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy z wykonawcą zamówienia. 
 
XII. Dodatkowe informacje 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu wyboru ofert bez wyznaczenia dostawcy. 
 
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.womar.com.pl, 
oraz udostępnione w siedzibie Zamawiającego. 
 
XIII. Osoba do kontaktu: 
Wojciech Krawczyk ; tel. 668 107 436 ; email: wojciech@womar.com.pl  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 1 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 

 
Oświadczam, że:  

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z 
przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub 
kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d) pozostawanie 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. 

 

Ponadto oświadczam, że akceptuję bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 
 
 
 
__________________ dnia __. __.201_r. 

_______________________________ 
(podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 


