
 

 
Poznań, dnia 29.08.2016 

BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY BUDOWLANE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Wołkowyska 28 
61-132 Poznań 
NIP: 782-233-28-26 

  
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy BUTRANS poprzez wdrożenie 
wibrującej maszyny produkcyjnej celem świadczenia nowych i udoskonalonych usług.” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., 
Poddziałanie 1.5.2. Firma BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z 
zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego o szacowanej wartości 
powyżej 209 000,00 EUR netto na zakup następujących elementów projektu: 
 

1) Wibracyjna Maszyna Produkcyjna - 1 szt. 
 

2) Oprogramowanie Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej - 1 szt. 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
 

1) Wibracyjna Maszyna Produkcyjna - 1 szt. 
 
Samobieżna maszyna odpowiednia do produkcji zawibrowanych elementów betonowych o dużych 
rozmiarach (o szerokości do 3 m), również zbrojonych, w technologii ciągłego rozformowania. Łatwa 
w obsłudze, wymagająca obsługi tylko 1 operatora, o wysokiej wydajności 80 cykli produkcyjnych na 
zmianę 8 godzinną. Natychmiastowe rozformowanie po wyprodukowaniu elementu uzyskiwane 
poprzez obrót formy. Łatwy i szybki montaż formy (maksymalnie 30 minut), możliwość produkcji 
różnych elementów tego samego dnia przy użyciu jednej maszyny. Czas potrzebny na wykonanie 
wyrobu 3 - 6 minut. 
 
Maszyna musi umożliwiać produkcję następujących elementów : 
  
- płyta drogowa żelbetowa 300 x 150 x 15 cm, 300 x 120 x 15 cm, 300 x 100 x 15 cm 
- studni kablowej SK-1 dwuelementowych (jednocześnie 5 kpl.) 
- studni kablowej SKR-1 dwuelementowej (jednocześnie 2 kpl.) 
- Studni kablowej SKR-2 dwuelementowej 
- Płyty drogowej JOMB 100 x 75 x 12 cm (jednocześnie 6 szt.) 
- Ram telekomunikacyjnych o wymiarach 128 x 88 x 12 cm (jednocześnie 3 szt.) 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):    
42000000-6 Maszyny przemysłowe 
 

2) Oprogramowanie Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej - 1 szt. 
Oprogramowanie wibracyjnej maszyny produkcyjnej ma mieć postać nowoczesnego 
mikrokomputerowego układu sterowania, który steruje całą pracą maszyny wibracyjnej. Dzięki 
dodatkowym czujnikom mierzącym m. in. poziom zasypywanej mieszanki umożliwi prawidłowy w 
pełni automatyczny przebieg procesu wibrowania. Dodatkowo umożliwi kontrolę toru jazdy w 



 

 

oparciu o czujniki jazdy. Ułatwi również diagnostykę i serwis poprzez zdalny dostęp przez Internet do 
sterowania maszyny. 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
 
2. Planowany termin realizacji zamówienia dla obu elementów: maksymalnie do 28.02.2017 r. 
  
3. Warunki udziału w postepowaniu dla obu elementów: 
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1) Posiadający doświadczenie w produkcji maszyn do produkcji prefabrykatów betonowych 
(dotyczy tylko Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej - 1 szt.) 

2) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

3) Posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz dysponowanie 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
we wskazanych terminach 

5) Wystawią świadectwo zgodności CE w momencie dostawy przedmiotu zamówienia (dotyczy 
tylko Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej - 1 szt.) 

 
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 
dokumentów: 

1) Kopia minimum 2 szt. referencji oferentów potwierdzająca doświadczenie w produkcji 
maszyn do produkcji prefabrykatów betonowych (dotyczy tylko Wibracyjnej Maszyny 
Produkcyjnej - 1 szt.) 

2) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

3) Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia 
oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  

4) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach 

5) Oświadczenie o wystawieniu świadectwa zgodności CE w momencie dostawy przedmiotu 
zamówienia (dotyczy tylko Wibracyjnej Maszyny Produkcyjnej - 1 szt.) 

 
4. Opis sposobu przygotowania oferty:  
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 
zawierającym oświadczenia wyszczególnione w jego treści spójne z pkt 3 niniejszego zapytania 
ofertowego.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych elementów projektu w ramach 
oddzielnych umów z wybranym dostawcą. 
 
Wymagane dołączenie do formularza ofertowego dodatkowego opisu przedmiotu zamówienia 
(specyfikacji) zgodnego z zapytaniem ofertowym. 
 
Sposoby składania ofert (do wyboru): 



 

 

1) osobiście w siedzibie firmy: ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań 
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Wołkowyska 28, 61-132 Poznań 
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@butrans.pl  

 
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 08/10/2016 
 
5. Termin ważności oferty: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert. 
 
6. Kryteria oceny ofert dla obu elementów: 
 

kryteria oceny ofert waga  maksymalna liczba punktów 

a) cena netto (podana w PLN lub 
EUR*) 

* w przypadku oferty podanej w 
EUR do przeliczenia zostanie 

zastosowany średni kurs NBP z 
dnia poprzedzającego 

sporządzenie protokołu wyboru 
ofert przez Zamawiającego 

85% 85 

b) gwarancja w miesiącach 10% 10 

c) czas reakcji serwisu w 
godzinach 

5% 5 

 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej 
formuły:          

 
    C min 

A n = ----------------- x 100 x 85% 
                C r 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 
b) Punkty w ramach kryterium gwarancji będą przyznawane wg następujących przedziałów:  

 gwarancja: 12 miesięcy i mniej – 0 pkt 

 gwarancja: powyżej 12 miesięcy do  24 miesięcy włącznie – 7 pkt 

 gwarancja: powyżej 24 miesięcy – 10 pkt 
 

c) Punkty w ramach kryterium Czasu reakcji serwisu będą przyznawane wg następujących 
przedziałów: 

 Do 24 h włącznie – 5 pkt 

 Powyżej 24 h – 0 pkt 
 
 
 
7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub 
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osobowe   rozumie się wzajemne powiązanie  między BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE 
Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu   BUTRANS-POZNAN 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu BUTRANS-POZNAN 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 
 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego – Formularz ofertowy). 
 
8. Warunki dokonania zmiany umowy:  
 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia zakresu 
rzeczowego. 

 
Zastrzeżenia 
 

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY 
BUDOWLANE Sp. z o.o. do żadnego określonego działania. 

 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy BUTRANS-POZNAN 
MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. do akceptacji oferty w całości lub części i nie zobowiązuje 
firmy BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy 
powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

 BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. nie może być pociągana do 
odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku 
z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 BUTRANS-POZNAN MATERIAŁY BUDOWLANE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili 
do zmiany całości lub części zapytania ofertowego. 

 
 

________________________________ 
       (podpis i pieczęć Zamawiającego)  


