
Zapytanie ofertowe nr 2/2017 

 

Zamawiający: 

Lena Lighting S.A. 

ul. Kórnicka 52 

63-000 Środa Wlkp. 

Informacje o ogłoszeniu 

A. Tytuł zamówienia 

Dostawa narzędzi do wykonania lamp : Naświetlacz LED, BELKA IP44, Kwadratowy klosz do oprawy 

z termoformowania. 

B. Termin składania ofert  

do dnia 22.01.2018 

C. Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.  

Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w punkcie „Adres e-

mail, na który należy wysłać oferty”,  osobiście w siedzibie Spółki lub pocztą tradycyjną/kurierską na 

adres Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

Oferty należy składać do dnia 22.01.2018 do końca dnia. Oferta złożona po terminie nie podlega 

weryfikacji przez Zamawiającego. 

W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia przyjęty 

będzie dzień otrzymania oferty przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej po upływie 

terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz 

zwraca ofertę. 

Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, co do których oferent nie udzielił 

odpowiednich wyjaśnień, nie będą rozpatrywane. 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (zgodnie z 

reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).  

Oferta musi być ważna w ciągu 90 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w 

dowolnym terminie bez podania przyczyny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może 

wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści 

złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i 

dodatkowych informacji (odpowiedzi), pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia. 



Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego (dane 

osoby do kontaktu podane są w dalszej części zapytania).  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. W przypadku zmiany 

terminu składania ofert Zamawiający przekaże informację Oferentom, do których wysłano 

zapytanie ofertowe lub którzy złożyli oferty. 

D. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty 

t.nadolny@lenalighting.pl  

E. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Tomasz Nadolny 

e-mail: t.nadolny@lenalighting.pl 

tel. 606234480 

F. Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: wielkopolskie 

Powiat: średzki 

Miejscowość: Środa Wielkopolska 

Opis przedmiotu zamówienia 

G. Cel zamówienia 

W związku z decyzją LENA LIGHITING S.A. (dalej zwaną LENA) o chęci wdrożenia do produkcji trzech 

nowych lamp LED, poszukujemy firm, które dostarczą narzędzia do wykonania detali zgodnie z 

przedmiotem zamówienia we wspólnie określonych wymogach jakościowych, wydajnościowych i 

zakresie czasowym. 

H. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia stanowią dwa zestawy narzędzi zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
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 Część I - Zestaw 1 (formy wtryskowe do tworzyw sztucznych):    

Nazwa narzędzia Widok poglądowy detalu Wymagania techniczne 

Forma na klosz soczewkowy 
Asymetryczny wąskokątny - 
naświetlacz 

 

 
 

1. Rodzaj wtryskiwanego 
tworzywa - PMMA 

2. Żywotność narzędzia 
100 tys szt. 
wyprodukowanych 
detali 

3. Krotność (ilość gniazd 
w formie) – jedno 
gniazdo 

4. Wykonanie detalu wg 
dokumentacji 3D oraz 
2D. 

5. Stan powierzchni 
matrycy - poler  

6. Stan powierzchni 
stempla - poler 

7. Gwarancja 3lat/100tys 
szt. detali. 

Forma na klosz soczewkowy 
Asymetryczny szerokokątny - 
naświetlacz 

 
 

 

Forma na komplet zakończeń 
(end cap) - belka IP 44 

 

1. Rodzaj wtryskiwanego 
tworzywa - ABS 

2. Żywotność narzędzia 
100 tys szt. 
wyprodukowanych 
detali 

3. Krotność (ilość gniazd 
w formie) – dwa 
gniazda jeden detal z 
logo firmy,  drugi bez 
logo 

4. Wykonanie detalu wg 
dokumentacji 3D oraz 
2D. 

5. Stan powierzchni 
matrycy - struktura 
VDI30 

6. Stan powierzchni 
stempla – frez 
techniczny  

7. Gwarancja 
3lata/100tys szt. 
detali. 

 

 

 

 

 

 



Część II - Zestaw 2 (forma do termoformowania próżniowego):    

Nazwa narzędzia Widok poglądowy detalu Wymagania techniczne 

Forma do termoformowania 
próżniowego – klosz Cubico 

 

1. Rodzaj formowanego 
tworzywa : płyta PMMA 
opal LT30% 

2. Żywotność narzędzia: 
15000 szt. 
wyprodukowanych detali 

3. Wykonanie detalu wg 
dokumentacji 3D oraz 2D. 

4. Stan powierzchni formy: 
Gładka bez struktury. 

5. Gwarancja: 3lata/15tys 
szt. detali. 

 

 

Pozostałe wymagania: 

1. Wstępny odbiór techniczny (WOT) narzędzia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.  
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie WOT, który odbędzie się nie później niż w 

ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. 
3. Detale muszą być zgodne z dostarczonymi przez Zamawiającego rysunkami. Detale muszą być 

wykonane z założonego w projekcie materiału. 
4. Materiały użyte podczas WOT dostarcza Zamawiający. Koszt materiałów leży po stronie - przy 

próbie zakończonej sukcesem - Zamawiającego, przy próbie zakończonej niepowodzeniem - 
po stronie Wykonawcy. 

5. Końcowy odbiór techniczny (KOT) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości dokonania KOT. Zamawiający w terminie 

7 dni od zawiadomienia zorganizuje KOT.  
7. Warunkiem podpisania protokołu KOT jest nieprzerwana, 8 godzinna produkcja detali 

zgodnych z dokumentacją.  
8. Koszt transportu form wtryskowych podczas KOT poniesie, przy próbie zakończonej sukcesem: 

Zamawiający, przy próbie zakończonej niepowodzeniem: Wykonawca. 
9.  Koszt materiałów do prób leży po stronie: przy próbie zakończonej sukcesem- 

Zamawiającego, przy próbie zakończonej niepowodzeniem-Wykonawcy. 
 

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja 3D/2D detali, która zostanie 

udostępniona  oferentom po podpisaniu i przesłaniu zamawiającemu umowy o zachowaniu 

poufności (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Umowa powinna być dostarczona w formie 

podpisanego skanu na adres: t.nadolny@lenalighting.pl wraz z potwierdzeniem nadania jej pocztą 

bądź kurierem na adres zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym. Udostępnienie 

ww. dokumentów nastąpi drogą elektroniczną w ciągu 24 godz. po otrzymaniu umowy o zachowaniu 

poufności wraz z potwierdzeniem jej nadania w formie papierowej. 

 

I. Kod CPV 

42950000-0 Części maszyn ogólnego zastosowania 

42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 
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J. Harmonogram realizacji zamówienia 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia  : 

Zestaw nr 1 : 01.03.2018r 

Zestaw nr 2 : 01.04.2018r 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

K. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

L. Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

M. Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

N. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

O. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie precyzuje (opisuje) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. Warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, o treści wskazanej w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

P. Dodatkowe warunki 

Brak 

Q. Warunki zmiany umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy  

w sprawie zamówienia na następujących warunkach: 



a. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia 

takiej zmiany, jeżeli z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia;  

b. przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 

c. gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu 

należytej staranności nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich 

dokonania świadczenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być 

zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla którego miało być 

wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony 

sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

d. w sytuacji, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego  

w zakres przedmiotu zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, 

mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla 

Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia, kosztów 

eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim 

przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

e. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą 

stratą w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezależnych od Zamawiającego i 

wykonawcy, których nie przewidzieli oni przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia; w 

takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia 

rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 

zamówienia celem uniknięcia rażącej straty przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

f. wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Zamawiający  

i wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem 

dostosowania go do zmienionego stanu prawnego; 

g. zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez 

którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec 

łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 

 charakterze od nich niezależnym, 

 którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

 którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

 której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia.  



W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o 

czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający 

i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem 

dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian treści umowy w sprawie 

zamówienia w przypadkach dozwolonych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane w pkt 1 i 2 Zapytania 

zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu stron, w 

formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia sporządzonego na piśmie pod rygorem 

nieważności 

 

R. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Wszelkie wymagane dokumenty zostały wymienione w punktach: Miejsce i sposób składania ofert 

oraz Warunki udziału w postępowaniu. 

S. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz dodatkowych. 

Ocena ofert 

T. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Spośród ofert nieodrzuconych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się 

kryteriami: 

1. Cena brutto (waga kryterium: 60 %) 

2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (waga kryterium: 10 %) 

3.  Czas reakcji serwisu na usterkę (waga kryterium: 10%). 

4.  Termin realizacji zamówienia (waga kryterium: 20%). 

 

Ad 1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według przedstawionego 

poniżej wzoru:  

Ci=Cmin/Cn x waga 60% x 100 pkt 

Podane wartości oznaczają: Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena brutto”, Cmin – 

najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów, Cn - cena brutto oferty 

nr „n”. 

 

Cena wzięta pod uwagę podczas badania oferty to wartość wyrażona w złotych polskich, za którą 

Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferent poda 

cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na polskie złote po średnim kursie NBP z dnia 

publikacji zapytania ofertowego. 

 

Ad. 2. Liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji przedmiotu zamówienia” będzie 

przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru: 

Gi= Gn/Gmax x 10% x 100 pkt 



Podane wartości oznaczają: Gi - liczba punktów dla oferty nr „i” w kryterium „okres gwarancji”, Gn 

– okres gwarancji wskazany w badanej ofercie, Gmax – najdłuższy okres gwarancji ze wskazanych 

we wszystkich ofertach. Okres gwarancji wyraża się w liczbie miesięcy. 

Minimalny wymagany okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia wykonany w ramach 

przedmiotu Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego. Maksymalny 

okres gwarancji przyjęty do oceny nie może przekraczać 120 miesięcy (oznacza to, że jeśli oferent 

zaproponuje dłuższy okres gwarancji, do oceny zostanie przyjęty okres gwarancji równy 120 

miesiącom). 

 

  Ad. 3.  

Liczba punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu na usterkę” będzie przyznawana według 

przedstawionego poniżej wzoru:  

Ri=Rmin/Rn x waga 10% x 100 pkt 

Podane wartości oznaczają: Ri - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Czas reakcji serwisu  

na usterkę”, Rmin – najkrótszy czas reakcji serwisu ze wskazanych we wszystkich ofertach, Rn – czas 

reakcji serwisu oferty nr „n”. Czas reakcji wyraża się w liczbie godzin. 

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 

serwisowego, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę, 

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się: 

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem 

Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, albo 

- wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę 

(osobiście albo zdalnie). 

 

  Ad. 4.  

Liczba punktów w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie przyznawana według 

przedstawionego poniżej wzoru:  

Ti=Tmin/Tn x waga 20% x 100 pkt 

Podane wartości oznaczają: Ti - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Termin realizacji 

zamówienia”, Tmin – najkrótszy terminrealizacji zamówienia ze wskazanych we wszystkich 

ofertach, Tn – termin realizacji zamówienia oferty nr „n”. Termin realizacji zamówienia wyraża się w 

tygodniach. 

 

Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający będzie oceniał osobno oferty na 

każdą część przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił 

najkorzystniejszą ofertę na każdą część, podpisanie umowy. 

 

 

U. Wykluczenia 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między 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 a wykonawcą, polegające  w 

szczególności na: 



a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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; 

Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na 

niespełnienie wymagań. 

 

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych 

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Jako część rozumiany jest każdy z 

zestawów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności 


