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Gdańsk, 19.08.2016  

 

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2.2.1/2016 

 

EMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk  

fax: +48 58 344 88 77 

e-mail: info@emu.com.pl 

NIP: 5833085052 REGON: 220891537 KRS: 0000340011 

 

w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.  

Wzrost konkurencyjności firmy EMU Sp. z o.o. Sp. k. poprzez inwestycje umożliwiające uruchomienie 

produkcji pakietów akumulatorów różnej technologii ogniw 

realizowanego w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje 

profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 

na lata 2014-2020. 

 

Spółka zaprasza do składania ofert na 

Dostawę urządzeń do precyzyjnego zgrzewania materiałów metalopochodnych oraz  baterii, 

akumulatorów i ogniw wykonanych w technologii, Ni-MH,  NiCd, Li-Ion 

 

kod CPV 42662000-4   

Sprzęt spawalniczy 

 

mailto:info@emu.com.pl
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I. Zamawiający: 

EMU Sp. z o.o. Sp. k.,  

ul. Twarda 12  

80-871 Gdańsk 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5.1 oraz 6.5.3 Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, montaż, uruchomienie oraz 

przeprowadzenie podstawowego bezpłatnego szkolenia z zakresu ich eksploatacji. 

Miejscem instalacji urządzeń jest pomieszczenie przeznaczone na Dział Produkcji firmy 

EMU Sp. z o.o. Sp. k..  

Maksymalny termin dostawy urządzeń wynosi 30 dni.  

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesiące. 

 

a) TYP 1 

Zgrzewarka stacjonarna umożliwiająca zgrzewanie metodą pojemnościową baterii, 

akumulatorów oraz ogniw cylindrycznych, pryzmatycznych, guzikowych  wytworzonych w 

technologii Li-Ion, niklowo kadmowej oraz niklowo manganowej  posiadające 

możliwość zastosowania wspólnego oraz niezależnego (osobnego) sterowania 

opuszczaniem elektrod oraz wyzwalania impulsu zgrzewającego  

 

Wyposażenie urządzenia: 

 Pneumatyczna, stacjonarna głowica zgrzewająca  z regulacją siły docisku na każdej 

elektrodzie z osobna, umożliwiająca zgrzewanie baterii i ogniw cylindrycznych oraz 

guzikowych  z regulacją odstępu między elektrodami, a elementem zgrzewanym. 

Głowica  z możliwością zastosowania wymiennych elektrod o różnych średnicach 

grubości, 
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 Pneumatyczna, stacjonarna głowica zgrzewająca z regulacją siły docisku na każdej 

elektrodzie z osobna umożliwiająca zgrzewanie baterii i ogniw pryzmatycznych 

(płaskich) z możliwością zastosowania wymiennych elektrod o różnych średnicach 

grubości, 

 Głowica ręczna do zgrzewania baterii i ogniw pryzmatycznych (głowica 

szeregowa), 

 Wyzwalacz nożny. 

 

Parametry urządzenia: 

 Zasilanie 230 V, 50Hz, 

 Zgrzewanie metodą pojemnościową za pomocą jednego oraz dwóch impulsów, 

 Zgrzewanie łączników niklowych lub niklowanych o grubości do 0.2 mm bez ich 

wcześniejszego przygotowania technologicznego, 

 Zgrzewanie materiałów stalowych o grubości do 0.2 mm, 

 Płynnie regulowana energia impulsu zgrzewającego od 10 Ws do 400 Ws ze 

skokiem co 5 Ws, 

Gwarancja: 

Zgrzewarka wraz z głowicami i pozostałym osprzętem –  min. 12 miesiące. 

 

 

b) TYP 2 

Zgrzewarka stacjonarna umożliwiająca zgrzewanie (spawanie) metodą łukową  ogniw  

cylindrycznych, pryzmatycznych, guzikowych wytworzonych w technologii Li-ion, niklowo 

kadmowej i niklowo manganowej oraz metali przewodzących prąd elektryczny takich jak: 

stal, miedź, nikiel, aluminium i pozostałych. 

 

Wyposażenie urządzenia: 

 Stacjonarna głowica z regulacją siły docisku oraz odstępu między elektrodą, a 

elementem zgrzewanym, umożliwiająca zgrzewanie baterii i ogniw cylindrycznych. 

Głowica powinna być dostosowana do pracy przy budowie baterii dedykowanej do 

zastosowań w pojazdach elektrycznych, 

 Stacjonarna głowica typu szpilkowego wyposażona w optykę powiększającą 

umożliwiająca precyzyjne zgrzewanie (spawanie) punktowe materiałów 

metalopochodnych, 
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 Wyzwalacz nożny. 

 

Parametry urządzenia: 

 Zgrzewanie (spawanie) metodą łukową, 

 Płynnie regulowana energia impulsu zgrzewającego od 0.1 Ws do 250 Ws, 

 Płynnie regulowany prąd impulsu zgrzewającego od 10 A do 800 A, 

 Ręcznie regulowany kształt impulsu, 

 Zgrzewanie miedzianych łączników o grubości do 0.5 mm, 

 Spawanie (łączenie) materiałów metalopochodnych, takich jak: przewody, cewki, 

obudowy i śruby stalowe, profile aluminiowe, termopary, przewody wolframowe, 

itp., 

 Graficzny panel sterujący z możliwością wyboru języka polskiego, 

 Tworzenie profilów pracy (zapisywanie ustawień urządzenia), 

Gwarancja: 

Zgrzewarka wraz z głowicami i pozostałym osprzętem – min. 12 miesiące. 

 

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

 Termin realizacji: najpóźniej do dnia 30.09.2016;  

 Miejsce: Dział Produkcji EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia, 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia oraz jego sprawdzenia w razie wystąpienia problemów z 

jego działaniem; 

4. posiadają na stanie magazynowym podstawowe materiały eksploatacyjne do 

oferowanych urządzeń lub są w stanie zapewnić ich dostępność w ciągu 2 dni 

roboczych; 
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5. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

Wykonawca potwierdzi spełnianie ww. warunków poprzez złożenie oświadczenia 

stanowiącego Załącznik nr 2. 

VI. Sposób obliczania ceny oferty 

Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki 

podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 

sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. 

 

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 
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Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów 

1. Cena netto  75% 

2. Gwarancja w miesiącach  15% 

3. Termin realizacji w dniach 10% 

 Razem 100% 

 

Punkty zostaną obliczone za pomocą następującego wzoru: S = C + G + T 

gdzie: 

S – suma uzyskanych punktów 

C – punkty z kryterium cena netto oferty 

G – punkty z kryterium gwarancja w miesiącach na instalacje 

T – punkty z kryterium termin realizacji oferty  

 

Kryterium 1 - Cena środka trwałego 

C= (cmin/cn) x 75% 

Gdzie: C – liczba punktów za cenę 

cmin – najniższa zaoferowana cena 

cn – cena badanej oferty 

Kryterium 2 – Gwarancja w miesiącach 

G= (gmax/gn) x 15% 

Gdzie:  G – liczba punktów za gwarancję 

gmax – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji (suma miesięcy gwarancji dla 

wyszczególnionych w opisie elementów) 

gn – termin gwarancji badanej oferty 

 

Kryterium 3 –  Termin realizacji 
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T= (tmin/tn) x 10% 

Gdzie:  T – liczba punktów za termin realizacji 

tmin – najkrótszy zaoferowany termin realizacji 

tn – termin realizacji badanej oferty 

 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

Sn = C*0,75 + G*0,15 + T*0,1 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w 

oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. 

VIII. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Oferty z dopiskiem: „Zgrzewarki – Dział Produkcji”  wypełnione na formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do dnia 27.08.2016 do godziny 

12:00 (liczy się data wpływu): 

 osobiście: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, Dział Sprzedaży na parterze 

budynku  

 pocztą: EMU Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk 

 e-mailem na adres: pbalandynowicz@emu.com.pl 

 faxem: +48 58 344 88 77 

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu oferty stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

Ofertę sporządzić należy w języku polskim lub angielskim w formie pisemnej. Oferta winna 

być podpisana przez osobę upoważnioną oraz powinna zawierać termin ważności oferty. 

 

IX. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność 

wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

 zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, 

techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z zamówieniem, 

 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 

umowy, 

mailto:pbalandynowicz@emu.com.pl
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 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia 

wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie 

wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

X. Rozstrzygnięcie/wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty 

zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną 

opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego 

Oferenta drogą mailową.  

 

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan Piotr Bałandynowicz: 

 tel. 58 344 04 01 w. 104; +48 604 919 933 

 e-mail: pbalandynowicz@emu.com.pl 

 

XII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

 Załącznik nr 2 – Oświadczenie, 

mailto:pbalandynowicz@emu.com.pl

