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UST-M Sp. z o.o.  jako Beneficjent  RPO WŁ 2014-2020 zaprasza do składania ofert   
w odpowiedzi na następujące ogłoszenie :  

Ogłoszenie o zamówieniu  
Inwestor: 

 UST-M Sp. z o.o.     
 Piaskowa 124 A 
 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
 

  Data zamieszczenia ogłoszenia: 25-08-2017 
Nazwa(firma) i adres 
zamawiającego:  
  
  

UST- M Sp. z o.o.  

Piaskowa 124 A 

97-200 Tomaszów Mazowiecki  

NUTS 3 PL 713 

strona www www.ustm.pl 

adres e-mail: dotacje@ustm.pl 

NIP 
773-23-26-822 

REGON 100008487 

Telefon 44 723 30 87 

Sposób i tryb udzielenia 
zamówienia:  

PRZETARG NIEOGRANICZONY.  
Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759    z póź. Zm. ) do stosowania 
przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi zgodnie z polityką 
konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 70(1) – 70(5) Kodeksu 
Cywilnego – zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej 
konkurencji i przejrzystości. 
 
Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z Zasadą 
konkurencyjności obowiązującą beneficjentów RPO WŁ na lata 
2014-2020 w oparciu o “Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”  

Tytuł projektu:  

„Komercjalizacja innowacyjnego dyspensera o specjalnych 
właściwościach biobójczych  źródłem przewagi konkurencyjnej w 
branży instalacji budowlanych.” 

Numer projektu: RPLD.02.03.01-10-474/16 

Nazwa osi priorytetowej i działania:  

Oś  priorytetowa II : INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
RPO WŁ na lata 2014-2020 
Poddziałanie II.3.1  Innowacje w MŚP 

KOD CPV  42994200-2 

Warunki dostępu do oferty: 

1. Brak powiązania kapitałowego i osobowego z Inwestorem. 
Proszę wypełnić załącznik nr 1 do ogłoszenia.  
 

2. Konstrukcja maszyny musi umożliwiać pracę z 
innowacyjnymi formami o skomplikowanej budowie, jak 

http://www.ustm.pl/
mailto:dotacje@ustm.pl
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również szybkie przezbrajanie oraz łatwy dostęp do 
przestrzeni formy dla operatora lub ewentualnego robota. W 
związku z tym maszyny muszą posiadać następującą 
przestrzeń montażową: 

a. Wtryskarka 50-80T zwarcia o płycie minimum 500x 440 mm.  
b. Wtryskarka 220-280T zwarcia o płycie minimum 800 x 720 

mm. 
 

Proszę wypełnić  załącznik nr 2 do ogłoszenia.  

3. Oferent posiada zdolności techniczną i zawodową, to znaczy:  
wykaże, że wykonał należycie co najmniej 5 dostaw w 
branży technicznej w produkcji instalacji budowlanych,  
swoim rodzajem odpowiadającym, dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia.  
Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia 
przygotowanego i złożonego przez Oferenta, 
zawierającego wykaz dostaw wykonanych, w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  wraz z 
podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane i/lub przedstawionych 
referencji. 
 

4. Ze względu na pracę Spółki  w układzie trzyzmianowym, 
zdalny serwis dostępny 24h/7 dni w tygodniu umożliwiający 
diagnostykę i naprawę urządzeń online.  
Ocena na podstawie Oświadczenia złożonego przez 
oferenta.  
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zakup linii technologicznej 

Zakres zamówienia  jest zgodny z zasadą  neutralności technologicznej, nie 

faworyzuje żadnej konkretnej technologii, co oznacza, że nie  ogranicza możliwości 

technologicznego wyboru. Wszystkie kryteria  mają charakter jedynie poglądowy, a 

przedstawione dane zawierają wartości brzegowe planowanej inwestycji. Dopuszcza 

się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne o tej samej 

funkcjonalności. Nie preferuje się żadnej technologii. 

Zakup wtryskarki 50-80- 1 sztuka 
Uniwersalna maszyna, wykorzystująca system modułowy do 
produkcji najróżniejszych elementów technicznych. Siła zwarcia 
powinna wynosić najmniej 500 kN.  Technologia musi dawać  
możliwość wykorzystywana dla skomplikowanych, innowacyjnych 
konstrukcji form, umożliwiająca szybką wymianą form i dowolne 
ruchy robotów. Powinna wykorzystywać optymalną ochronę form – 
poprzez rozdzielacz sił, który zapewni doskonałą równoległość płyt i 
równomierny rozkład siły zwarcia.  

Powinna posiadać:  

- Siła zwarcia min 500kN. 

- Gramatura wtrysku min. 50g PP. 

- Średnica ślimaka: w zakresie 25-40. 
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- Ślimak  barierowy z powłoką o minimalnej twardości 57 HRC.  

- Rotametry 4 strefy 10l/min.  

- Grzane kanały min. 8 stref 

- Droga otwarcia formy minimum 400. 

- Zespół plastyfikujący do tworzyw termoplastycznych. 

- Maty izolacyjne do grzałek cylindra. 

- Serwomotoryczny napęd pomp. 

- Uproszczony system obsługi sterowania. Program powinien 

pozwolić  na optymalizację cyklu pod kątem zużycia energii 

elektrycznej dzięki możliwości obserwacji wpływu zmian parametrów 

ustawienia maszyny na zużycie energii przez poszczególne 

elementy wtryskarki (dozowanie, wtrysk, otwieranie / zamykanie 

formy, dojazd agregatu) 

Zakup wtryskarki 220- 280 
Siła zwarcia powinna wynosić najmniej 2200 kN.  Technologia musi 
dawać możliwość wykorzystywana dla skomplikowanych, 
innowacyjnych konstrukcji form, umożliwiająca szybką wymianą form 
i dowolne ruchy robotów. Powinna wykorzystywać optymalną 
ochronę form – poprzez rozdzielacz siły , który zapewni doskonałą 
równoległość płyt i równomierny rozkład siły zwarcia.  
- Siła zwarcia min. 2200kN. 
- Gramatura wtrysku min. 500g PP. 
- Średnica ślimaka: w zakresie 50-70. 
- Musi posiadać co najmniej jeden rdzeń hydrauliczny.  
- Ślimak barierowy z powłoką o minimalnej twardości 57 HRC.  
- Rotametry 10 stref 30l/min.  
- Grzane kanały min 8 stref 
- Droga otwarcia formy minimum 500. 
- Zespół plastyfikujący do tworzyw termoplastycznych. 
- Maty izolacyjne do grzałek cylindra. 
- Serwomotoryczny napęd pomp. Program powinien pozwolić  na 
optymalizację cyklu pod kątem zużycia energii elektrycznej dzięki 
możliwości obserwacji wpływu zmian parametrów ustawienia 
maszyny na zużycie energii przez poszczególne elementy wtryskarki 
(dozowanie, wtrysk, otwieranie / zamykanie formy, dojazd agregatu) 

Urządzenia muszą być nowe.  

Miejsce dostawy: 
ul. Piaskowa 124A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
NUTS 3- PL 713 

Termin realizacji projektu: 01.03.2017- 31.12.2017 

Kryteria oceny i ich wagi: 
Cena netto 40% 

Długość trwania gwarancji 20% 

Czas dostawy w tygodniach  40% 

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:  
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Opis sposobu obliczania ceny (C) 

Ocena wg kryterium:                                                                                      
C = (Cmin /Cof ) x 40 
gdzie: 
Cmin – najniższa oferowana cena, Cof – cena oferenta.       

Opis sposobu obliczania długości 
trwania gwarancji (G) 

Ocena wg kryterium: 1- gwarancja najdłuższa; 0,5- gwarancja 
średnia; 0- gwarancja najkrótsza. 
G= G of x 20, gdzie  
Gof- punkty uzyskane za długość gwarancji proponowanej przez 
oferenta 

Czas dostawy w tygodniach (D) 

Ocena wg kryterium: 1- czas dostawy najkrótszy; 0,5- czas dostawy 
średni; 0- czas dostawy gwarancja najdłuższy. 
D= Dof x 40, gdzie  
Dof- punkty uzyskane za czas dostawy proponowany przez oferenta 

Podsumowanie kryteriów (K) 

 
Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę 
punktów, zgodnie z formułą  
K=C+G+D 
Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów 

  
1. strony oferty winny być ponumerowane w sposób 

ciągły,  

2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, 

3. oferta musi posiadać datę sporządzenia,  

4. powinna być  podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy, wynikające z dokumentów 
rejestrowych, 

5.  jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,                                                                          
oferta może  przesłana za pośrednictwem adresu: 
dotacje@ustm.pl   poczty, kuriera lub też dostarczona 
osobiście na  adres: 97-200 Tomaszów Maz.,  
ul. Piaskowa 124A 

6. nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ale 
dopuszcza się składanie ofert równoważnych, 

7. nie dopuszcza się składania ofert częściowych,  

8. musi zawierać podpisany załącznik nr 1 dotyczący nie 
występowania konfliktu interesów i podstaw do  
wykluczenia, 

9. musi zawierać podpisane załącznik nr 2 dotyczący 
zgodności przedstawionej oferty ze wskazanymi w 
niniejszym zapytaniu parametrami i wymaganiami 
technicznymi. 

 

 

UWAGA! Prosimy o prawidłowe 
sporządzenie oferty zgodnie z  

Opisem sposobu przygotowania 
oferty 
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10. musi zawierać oświadczenia sporządzone przez oferenta 
wymienione w części „Warunki dostępu do oferty” 

Termin związania ofertą : Oferta winna być ważna do 31-12-2017. 

Czas dostarczenia oferty:  
Oferta winna być dostarczona do dnia 13-10-2017. Decydować 
będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.  

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 20-10-2017, godz.11.00 czasu 
lokalnego. Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie 
największą liczbę punktów. Dostawca zostanie niezwłocznie 
powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie o 
wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej ted.europa.eu oraz www.ustm.pl 

Dodatkowe informacje:  

1. Nie żąda się wnoszenia wadium.                                                                         
2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i 
uzupełnienia dokumentacji. 
3. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, do ich porównania 
ceny zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia 
13-10-2017 
4. Wyklucza się oferentów powiązanych z Zamawiającym kapitałowo 
lub osobowo- należy złożyć właściwy załącznik zamieszczony pod 
ogłoszeniem (Załącznik nr 1). 
5. Zamawiający nie planuje zmian postanowień umowy, w stosunku 
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.  
6. Nie planuje się udzielania zamówień uzupełniających.  
 

                          Osoba do kontaktu: Michał Stelmach 512 167 937 /m.stelmach@ustm.pl 

 


