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Rudniki, 11 stycznia 2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NA ZAKUP I DOSTAWĘ TYTANU GRADE 5 W POSTACI  PRĘTA  O ŚREDNICY 8
MM, 60 KG

W  związku  z  realizacją  projektu  pt.  „Opracowanie  prototypowych  narzędzi  medycznych
wykonanych z  tytanu do operacji  mikrochirurgicznych” dofinansowanego w ramach Działania 1.2
Badania,  rozwój  i  innowacje  w  przedsiębiorstwach,  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup i dostawę tytanu grade 5 w postaci prętów
o  średnicy  8  mm  o  niżej  wymienionych  parametrach  technicznych  zgodnie  z  załączonym
formularzem.

Z poważaniem,

………………………………………………..
Prezes Zarządu

Załączniki:

- zapytanie ofertowe

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)
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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zapytania dotyczy:

Fabryka Narzędzi  Medycznych CHIRMED Marcin Dyner realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie
prototypowych  narzędzi  medycznych  wykonanych  z  tytanu  do  operacji  mikrochirurgicznych”
dofinansowanego  w  ramach  Działania  1.2  Badania,  rozwój  i  innowacje  w  przedsiębiorstwach,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności B+R i innowacyjności firmy poprzez realizację
badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników, których efektem będą 4
rodzaje innowacyjnych narzędzi tnących wykorzystywanych w mikrochirurgii. Projekt realizowany w
okresie 24 m-cy
Efektem  projektu  będzie  wdrożenie  na  rynek  4  innowacyjnych  narzędzi  tnących  tkanki,  min.  1
zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, zwiększenie nakładów na prace B+R o min. 20%, zwiększenie
eksportu  o  min.  2%,  wzrost  konkurencyjności  firmy,  transfer  wiedzy  i  technologii  w  wyniku
intensywnej współpracy z jednostką B+R.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na zakup i dostawę tytanu grade 5 w postaci
prętów o średnicy 8 mm, 60 kg odpowiadających parametrom ujętym w  pkt. V. Opis przedmiotu
zamówienia, termin realizacji, ważność oferty.

II. Zamawiający:
Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner
ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy
NIP: 9491468957, REGON: 150376074

III. Miejsce publikacji ogłoszenia

Tablica ogłoszeń adres: Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy

Strona www Wnioskodawcy: www.chirmed.pl

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców

IV. Tryb udzielenia zamówienia

Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
EFRR,  EFS  oraz  FS  na  lata  2014-2020  (Wytyczne  horyzontalne)  oraz  Wytyczne  w  zakresie
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe). Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.chirmed.pl/
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V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty :

1. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawę tytanu grade 5 w postaci prętów o średnicy 8
mm , 60 kg o parametrach technicznych ujętych w  pkt. V. „Opis przedmiotu zamówienia,
termin  realizacji,  ważność  oferty”.  W  opisie  przedmiotu  zamówienia  zostały  wskazane
minimalne  parametry  techniczne  wymagane  przez  Zamawiającego  w  odniesieniu  do
przedmiotowego zamówienia.  Oferenci   mogą  zaoferować  rozwiązanie  równoważne  przy
spełnieniu niżej wymienionych minimalnych parametrów.

Tytan grade 5 w postaci prętów o średnicy 8 mm  60 kg o parametrach technicznych:
 gatunek: Ti6Al4V, atest 3.1 wg EN10204 z zastosowaniem w przemyśle medycznym,
 tolerancja: h8,
 długość prętów: 2,9 – 3,1 m,
 skład chemiczny: Fe ≤ 0,30 ; C ≤ 0,08 ; N ≤ 0,05 ; O ≤ 0,20 ; H ≤ 0,015 ; Al – 5,50-6,75 ; 

V – 3,50-4,50 ; Ti - reszta

KOD CPV: 14724000-2 Tytan

2. Termin realizacji: do 12 dni od daty złożeni zamówienia, 

3. Ważność  oferty:  Wykonawca  złoży  ofertę  o  terminie  ważności  minimum 60  dni  od  dnia
upływu  składania  ofert,  co  umożliwi  Zamawiającemu  realizację  procedury  wyboru
Wykonawcy. Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie będące
integralną częścią formularza ofertowego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu
dotyczące: 

1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w
przedmiotowym zakresie.

2. Sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  –  Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w
postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

3. Zdolności  technicznej  lub  zawodowej:  Zamawiający  nie  określa  warunków  udziału  w
postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

VII. WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapi-
tałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiąza-
nia między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zama-
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wiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 pozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii

prostej,
 pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

VIII. Kryteria oceny oferty       

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

Lp. Opis kryteriów Znaczenie

1 Najniższa cena  netto 100%

2. Przy ocenie ofert, wartość oceny kryterium będzie wyliczana w oparciu o skalę zdefiniowaną
dla  każdego  z  kryteriów  osobno.  Punkty  przyznane  danej  ofercie  zostaną  obliczone  wg
poniższego wzoru:

W = W1

Gdzie:

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria
W1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 -  „Najniższa cena netto”

3. Wartość punktowa kryterium W1 „Najniższa cena netto” będzie obliczona z dokładnością do
dwóch miejsc  po  przecinku,  maksymalną  ilość  punktów otrzyma oferta  z  najniższą  ceną,
pozostałym  Wykonawcom  przyznana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  liczba  punktów,
dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

    cena oferty najniższej netto
W1 = ------------------------------------ x 100%

      cena oferty badanej netto

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla tego kryterium wynosi 100 pkt.

4. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria,
za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyskała  największa  ilość  pkt.
spośród ofert ważnych na moment wyboru.
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5. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające
Wykonawcę. 

6. Cena  podana  w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

7. Cena oferty musi być podana w PLN; cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

IX. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia Zamawiające-
mu oraz Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz innym upoważnionym instytucjom wglądu do do-
kumentów związanych z realizacją dostaw w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych

X. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej 
Misztela tel. 601446800  i Joanna Stasiak  tel. +48 34 320 14 84 

XI. Ofertę cenową należy złożyć do   21.01.2019 r. do godziny 9:00 w następującej formie:

Ofertę cenową należy złożyć w formie papierowej  lub w formie elektronicznej  na załączonym for-
mularzu na adres: Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner ul. Mstowska 8A, 42-240 
Rudniki k/Częstochowy lub na adres    j.stasiak@chirmed.pl. Decyduje data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego lub  na adres    j.stasiak@chirmed.pl

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do:

Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner
ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy 

Dotyczy: Zakup i dostawa tytanu w ramach projektu   „Opracowanie prototypowych
narzędzi medycznych wykonanych z tytanu do operacji mikrochirurgicznych”  .

Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub
osoba  upoważniona.  W  przypadku  podpisania  oferty  przez  upoważnionego pełnomocnika  należy
dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego pełnomocnictwa/upoważnienia. 

Termin otwarcia i oceny ofert: 21.01.2019 godzina 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 

XII. Uwagi końcowe:

1. Niniejsze zapytanie służy do  realizacji zamówienia  na zakup i dostawę  tytanu grade
5 w postaci prętów o średnicy 8 mm , 60 kg o parametrach technicznych  ujętych w
pkt. V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty. 

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  bądź  unieważnienia  zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia  w sytuacji wycofania
się  z  realizacji  projektu,  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności  nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.

4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy analogicznej jak w przypadku jej złożenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z
prawdą  (poświadczą  nieprawdziwe  informacje).  Ofertę  Oferenta  wykluczonego
 z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie XI nie zostaną
rozpatrzone.

8. Oferenci  uczestniczą  w  postępowaniu  ofertowym  na  własne  ryzyko  i  koszt,  
nie  przysługują  im  żadne  roszczenia  z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  
od  postępowania  ofertowego,  ani  zwrotu  kosztów  związanych  z  przygotowaniem
oferty.

9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
Ocenie  podlegać  będzie  zarówno  formalna  jak  i  merytoryczna  zgodność  oferty  z
wymaganiami.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  wyjaśnienie  treści  oferty  lub
dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

14. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  uzupełnienia  oświadczeń  lub  dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W sytuacji  w której oświadczenia
lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez
zamawiającego wątpliwości,  zamawiający wzywa do ich złożenia,  uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zamówienia w stosunku do
treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  w  poniższym
zakresie:
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a). wysokości ceny w przypadku - zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części
ceny, której zmiana dotyczy;
b). przedmiotu zamówienia - w sytuacji, gdy w czasie trwania realizacji produkcji danego
typu   produktu  zostanie zakończona, ograniczona, lub udostępnione zostaną nowe roz-
wiązania po zaproponowaniu przez Wykonawcę o parametrach technicznych nie gorszych
od parametrów stanowiących przedmiot Umowy. 
c). Terminów i warunków dostarczenia wyrobu w przypadkach przedłużenia się dostawy z
przyczyn, których nie dało się przewidzieć na moment zamówienia, a które są niezależne
od dostawcy. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli
Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyli  się od zawarcia umowy w
przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,

                  …………………………………..
Prezes Zarządu

Załączniki:
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

......................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy, Wykonawców)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2019 r. dotyczące realizacji projektu pt.
„Opracowanie  prototypowych  narzędzi  medycznych  wykonanych  z  tytanu  do  operacji
mikrochirurgicznych” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje
w  przedsiębiorstwach,  współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020
przedstawiamy ofertę na  zakup i dostawę  tytanu grade 5 w postaci prętów o średnicy 8
mm , 60 kg  o parametrach technicznych ujętych w  pkt. V. Opis przedmiotu zamówienia,
termin realizacji, ważność oferty.

KOD CPV: 14724000-2 Tytan

Nazwa zgodnie
z zapytaniem
ofertowym

Parametry
techniczne

Cena jednostko-
wa z 1 kg netto

w PLN
Ilość [kg]

Wartość
netto
w PLN

Poda-
tek
VAT

w PLN

Wartość
brutto
w PLN 

Zakup i
dostawa

tytanu grade 5
w postaci
prętów o
średnicy 8

mm , 60 kg 

ZGODNE Z
OPISEM

PRZEDMIO-
TU ZAMÓ-

WIENIA ZA-
WARTYM

W ZAPYTA-
NIU

60

Oświadczam,  że  nie  jestem  powiązany  kapitałowo  lub  osobowo  z  Zamawiającym.  Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:  

 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnienie  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika
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 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej,

 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oferent uważa się za związanego ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert  oraz
deklaruję  możliwość  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zapytania ofertowego.

Oświadczam,  że  dysponuję  niezbędną  wiedzą  i  doświadczeniem,  a  także  potencjałem
ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Deklaruję  dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 12 dni  od daty  wysłanie
zamówienia.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI Zapytania
Ofertowego. 

……………………………………

Podpis Wykonawcy

Osoba kontaktowa Imię nazwisko, tel, mail: 
…………………………….. .....................................................................................................


