
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/5/14

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:

”Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego 

domów energooszczędnych”

który uzyskał dofinansowanie w ramach 

Działania 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.06.00-24-023/12-00

Nazwa  i  adres  zama-
wiającego: 

Dream Art Home Sp. z o.o.

ul. Bystrzańska 98,

43-300 Bielsko - Biała

Tryb  udzielania  za-
mówienia: 

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapy-
tania ofertowego:  

07.05.2014 r.

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 20.05.2014 r. do godziny 12.00.

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

Opis  przedmiotu  za-
pytania ofertowego:

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu:

1. Filtra wraz z zestawem czterech wentylatorów ssących –  
1 komplet

2. Pieca automatycznego    o mocy 600 kW wraz z wygarnia-
czem silosa, podajnikiem śrubowym i panelem sterującym –
szt. 1

3. Rębaka do drewna – 1szt.

4. Suszarni do drewna – 1 szt.

5. Kompresora śrubowego – 1 szt.

6. Wózka widłowego – 1 szt.

1



Ad.1. 

Filtr wraz z zestawem czterech wentylatorów ssących – wyma-
gane  parametry:

a) filtr:

 wielkość filtra - około 80 000 m3 /h   

 materiał: elementy filtrujące powinny być  wykonane z po-
liestru

 wyposażenie: filtr musi być wyposażony w system wyrzu-
cania trocin w dwóch kierunkach (w kierunku silosa zaopa-
trującego piec i silosa rezerwowego)

b) zestaw czterech wentylatorów ssących:

 cztery wentylatory podłączone kaskadowo o mocy wspólnej
około 40 KW

 zestaw rur zsawnych wykonanych z metalu o wymiarach od
250 do 350 mm o długości zapewniającej połączenie ma-
szyny do systemu wentylacyjnego

Każdy ciąg odpylający musi posiadać zasuwę sterowaną pneuma-
tycznie.

Ad. 2.

Piec automatyczny o mocy ok 600 kW wraz z wygarniaczem si-
losa, podajnikiem śrubowym i panelem sterującym wyposażony
w ceramiczne paleniska przystosowany do spalania suchych zrąb-
ków drewna, suchej trociny lub mieszanki tych materiałów

Piec musi być wyposażony w:

 system podawania trocin do paleniska

 elektryczny system optymalnego spalania

 elektroniczny system sterowania

Ad. 3.

Rębak do drewna – wymagane parametry:

 silnik o mocy 45 kW

 sito o wym. 25 mm

 otwór wyrzutowy o średnicy  250 mm

 system wymuszania docisku materiału przeznaczonego do
zrąbkowania

 elektroniczny system pracy
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 systemy zabezpieczające 

 wyłącznik awaryjny

 wyłącznik pracy automatycznej

Ad. 4.

 Suszarnia do drewna – wymagane parametry:

 wymiary: szer. 900 cm x wys. 600 cm x gł.1300 cm

 minimalna pojemność komory: 100 m3 wkładu 

 konstrukcja z profili aluminiowych słupowo-ryglowej

 wentylatory zabudowane  w kieszeniach  bocznych w ukła-
dzie pionowym

 system ogrzewania: ogrzewana wodą

 wyposażona w elektroniczny system rejestru procesu susze-
nia

Suszarnia musi być przystosowana do suszenia deski świerkowej 
lub sosnowej o grubości 25 mm. Moc grzejników powinna 
zapewnić wysuszenie pełnego wsadu w ciągu 120 h.

Ad. 5.

Kompresor śrubowy – wymagane parametry:

 mocy 18,5 kW

 ciśnienie max.10 bar

 dopuszczenie do pracy w pomieszczeniach o dużym zapyle-
niu

Ad. 6.

Wózek widłowy – wymagane parametry:

 udźwig 3,5 tony

 napęd:  silnik  o  napędzie  gazowym  z  dopuszczeniami  do
pracy w halach zamkniętych

Wszystkie maszyny i urządzanie muszą posiadać znak CE.

Wymagany okres gwarancji maszyn i urządzeń minimum 2 lata.

Cena maszyn i urządzeń musi obejmować transport,  montaż oraz
sterowanie. Oferent jest zobowiązany podać cenę za całość przed-
miotu zamówienia.

Termin  realizacji
przedmiotu oferty: 

Dostawa do 01.08.2014 r. 

3



Kryteria wyboru ofer-
ty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następują-
ce kryteria:

1. cena – 50 pkt. (50%)

2. doświadczenie – 20 pkt. (20%)

3. okres udzielonej gwarancji – 20 pkt. (20%)

4. średni stopień awaryjności maszyn i urządzeń w okresie 5
lat od sprzedaży – 10 pkt (10%)

1. Liczba  punktów w kryterium „cena”  będzie  przyznawana
według poniższego wzoru:

 x 50 pkt. gdzie

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin  –  najmniejsza  cena  za  całość  przedmiotu  zamówienia  ze
wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów

Ci - cena za całość przedmiotu zamówienia oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przy-
znawana według poniższego schematu

0 pkt. – obecność na rynku w latach <0, 3)

10 pkt.  – obecność na rynku w latach <3, 5)

15 pkt.  – obecność na rynku <5, 7)

20 pkt.  – obecność na rynku 7 lub więcej lat

3. Liczba punktów w kryterium „okres udzielonej gwarancji”
będzie przyznawana według poniższego schematu

10 pkt.  – długość gwarancji (2; 3>

20 pkt.  – długość gwarancji powyżej 3 lat

Zgodnie z obligatoryjnym kryterium gwarancja na każdą maszynę
oraz urządzenie musi  wynosić  minimum dwa lata.  W przypadku
spełnienia tego kryterium, gdy poszczególne maszyny i urządzenia
posiadają  różne  okresy  gwarancji,  punkty  zostaną  przyznane  w
oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich podanych okresów gwa-
rancji.
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4. Liczba  punktów w kryterium „średni  stopień  awaryjności
maszyn  i  urządzeń w okresie  5 lat  od sprzedaży”  będzie
przyznawana według poniższego schematu

0 pkt. – średni stopień awaryjności powyżej 5 %

5 pkt. – średni stopień awaryjności < 3%, 5%>

10 pkt. – średni stopień awaryjności < 0, 3%)

Średni stopień awaryjności maszyn i urządzeń musi zostać podany
łącznie, jako średnia arytmetyczna, dla wszystkich maszyn i urzą-
dzeń, które stanowią przedmiot zapytania ofertowego.  

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru ofer-
ty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów
jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie
przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Oferta musi być kompletna i obejmować wszystkie maszyny i
urządzenia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  czę-
ściowych.

Oferta  musi  zawierać
następujące elementy

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr
KRS/EDG), 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty,

 Zakres i  szczegółowy opis oferowanych produktów w ra-
mach oferty,

 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty,

 Cenę całkowitą netto i brutto,

 Warunki i termin płatności,

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail),

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skut-
kować odrzuceniem oferty.

Sposób  składania
oferty:

Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie na adres: a.duraj@dreamarthome.pl
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2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Bystrzańska 98,
43-300 Bielsko – Biała.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Li-
czy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu za-

pytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofer-

towego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i  podpisem

osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach realizacji projektu nadesłane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do

właściwej instytucji publicznej.

Możliwość składania ofert w języku angielskim.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan Antoni

Duraj: tel.: 604 267 805, e-mail: a.duraj@dreamarthome.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy

ul. Bystrzańskiej 98, 43-300 Bielsko – Biała oraz na stronie internetowej http://dreamartho-

me.pl. 
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