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Cichawa, 1 czerwca 2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/06/2021/P153  

 
Dotyczy: Zakup urządzenia  do gięcia i hartowania szkła. 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę pieca konwekcyjnego do 
gięcia i hartowania.  
Piec konwekcyjny umożliwiający gięcie i HARTOWANIE szkła float i powłokowego (powłoki miękkie i 
twarde o współczynniku low-e ≥ 0.01) w zakresie grubości szkła od 4 mm do 19 mm.  
Piec dwukierunkowy (gięcie C i B) poziomy piec do gięcia i hartowania szkła. 
 
KOD CPV: 
kod CPV -  42341000-8 - Piece przemysłowe  
 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca konwekcyjny  umożliwiającego gięcie i 
hartowanie szkła float i powłokowego (powłoki miękkie i twarde o współczynniku low-e ≥ 
0.01) w zakresie grubości szkła od 4 mm do 19 mm.  
Piec dwukierunkowy (gięcie C i B) poziomy piec do gięcia i hartowania szkła. 

 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE: 

Najważniejsze wymagane parametry i możliwości pieca: 
- sekcja szkła płaskiego o wymiarze roboczym 7000 x 3000 mm lub większym 
- sekcja szkła giętego C o wymiarze szkła 6000 x 3000 mm (długość łukowa) lub większym 
- sekcję szkła giętego B o wymiarze szkła 2400 x 1500 mm (długość łukowa) 
- piec konwekcyjny (konwekcja wymuszona) 
- możliwość obróbki szkła o grubościach  od 4 do 19 mm 
- maksymalnie mały promień gięcia na sekcji B, minimalny promień  R = 750 mm  
- średnica rolki - min: 70 mm, max 105 mm  
- odstęp rolek - min: 100 mm, max 135 mm  
- tolerancja krzywizny gięcia: 3mm (6-8mm), 4mm (10-12mm), 5mm (15-19mm) 
- płaskość ogólna: ≤1.5‰ (4mm), ≤1.0‰ ( 5-6mm ), ≤1.0‰ (8-19mm)  
- falistość: 0.15mm/300mm (4mm), 0.09mm/300mm (5-6mm), 0.09mm/300 mm (8-
19mm)  
- tolerancja krzywizny: +/-3 mm (6-8 mm), +/-4mm (10-12mm), +/-5 mm (15-19 mm) 
- możliwość gięcia i hartowania szkła powłokowego Low-E glass E ≥ 0.01 
- zakryte elementy grzejne  
- minimalna ilość elementów grzejnych – 120 szt.   
                                               

SPEŁNIENIE ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: 
Zamawiający kładzie duży nacisk na zgodność oferty z unijną zasadą zrównoważonego rozwoju, a 
w szczególności na proces wytwórczy zamówionych urządzeń, tak aby wykonawca mógł 
udokumentować pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Oferty będą więc oceniane na 
podstawie zarówno czynnika gospodarczego jak i  na podstawie podjętych przez wykonawcę 
kroków mających na celu korzystne oddziaływanie na środowisko. 
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 Oczekiwane parametry: 

• wykonana z materiałów podlegających recyklingowi i / lub nadających się do recyclingu 
po zezłomowaniu urządzenia. 

• Urządzenie musi być energooszczędne 
- liczba grzałek min. 120 grzałek, 
- łączna moc pieca i napędów do 1500 kW, 
- zapotrzebowanie na energię dla m2 szkła w zakresie grubości - 5 mm do 4 kWh/m2,  dla 
grubości 19 mm do 12,8 kWh/m2.  
 

Ponadto urządzenie: 
- musi posiadać znak CE zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE, 
- musi posiadać dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi sporządzone w języku 
polskim, w wersji elektronicznej, 
- musi zostać doposażone w dodatkowe części zamienne:  
-10 rolek ceramicznych do pieca hartującego 
- 12 rolek elastycznych (kompletnych) do sekcji gięcia C 
- 10 półprzewodników SSR 
- 10 kompletów grzałek dla góry i dołu pieca 
- 5 termopar 
 
Warunki płatności: 
Maksymalna płatność zaliczkowa – do 15% wartości urządzenia.  
Minimalna płatność końcowa – 10% wartości urządzenia.  
 
Serwis urządzenia: 
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 6 godz. od zgłoszenia awarii.  
 
Okres gwarancji: 
Okres gwarancji liczony będzie od terminu uzyskania pozytywnego wyniku testu uruchomienia 
urządzenia (test acceptance) i obejmuje 12 msc.   
 
Czas dostawy: 
Nie dłuższy niż 6 msc loco Cichawa, licząc od dnia złożenia zamówienia.  
Uruchomienie maszyny w siedzibie firmy potwierdzone uzyskaniem wyniku pozytywnego testu 
acceptance,  musi nastąpić w ciągu 12 msc od wpłaty zaliczki.  
 
II. Dane zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego: Vitroform Sp. z o.o.  
Adres zamawiającego: Cichawa 152 
Numer faksu zamawiającego: faks (+48) 12 251 94 68 
Adres e-mail zamawiającego: jakub.kaczmarski@vitroform.pl  
Adres strony internetowej: www.vitroform.pl 

 
III. Tryb postępowania: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego                                 
z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i przejrzystości, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, podlega 
przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny. 

mailto:jakub.kaczmarski@vitroform.pl
http://www.vitroform.pl/
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Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo 
zamówień publicznych. 
 

IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych / wariantowych:  
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, czy wariantowych.  
 

V. Miejsce dostawy – Cichawa.  
 

VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty spełniające następujące warunki: 

• Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 

• Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, ze względu na powiązania kapitałowe 

i/lub osobowe z Zamawiającym.  

 

2. 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 przeprowadzaniem 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

3. Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań 

osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego 

zapytania). 

 

VII.       Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do 7 dni roboczych po upłynięciu terminu 
składania ofert. 
 

VIII. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

wagą: 

Lp. Kryterium Waga (%) 

1. Cena netto  100 

  

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała największą ilość punktów wyliczoną według 
poniższego wzoru: 
 
Kryterium nr 1 (cena netto)  
L1= (najniższa oferowana cena / cena oferowana) x 100%. 
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Zostaną wybrane tylko oferty przygotowana poprawnie tj. spełniające wszystkie warunki 
wymienione w pkt XIII ogłoszenia, z największą liczbą uzyskanych punktów.  
 

IX. Termin składania ofert upływa w dniu: 5 lipca 2021 r.  

X. Oferta musi pozostać ważna min. 60 dni od dnia jej złożenia.  

XI.   Sposób dostarczenia oferty:  
Preferowany sposób dostarczenia oferty: 

1. osobiście w siedzibie zamawiającego: Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 
152, 32-420 Gdów. 

2. drogą pocztową (poczta, kurier etc.), na adres:  
Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów.  

3. drogą elektroniczną na adres e-mail: jakub.kaczmarski@vitroform.pl  
4. Przez Bazę konkurencyjności. 

 
XII.  Złożona oferta musi zawierać:  
▪ nazwę i adres oferenta,  
▪ oferta przygotowana w języku polskim i / lub angielskim, 
▪ w przypadku oferentów nie mających siedziby w Polsce, dokumenty rejestrowe poświadczone 

za zgodność z oryginałem,  
▪ datę sporządzenia,  
▪ cenę całkowitą netto urządzenia, wyrażona w walucie PLN lub EUR, loco Vitroform, Cichawa 
▪ wskazanie przedmiotu oferty,  
▪ opis wszystkich cech wymienionych jako minimalne parametry techniczne i spełnienie 

zasady zrównoważonego rozwoju, opisane w punkcie I.,  
▪ oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do 

niniejszego zapytania, 
▪ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór oświadczenia stanowi 

zał. nr 2  do niniejszego ogłoszenia, 
▪ termin dostawy gotowego urządzenia loco Cichawa w Polsce, 
▪ termin ważności oferty, min. 60 dni.  
▪ warunki i termin płatności, uwzględniające warunki brzegowe wartości zaliczki i płatności 

końcowej,  
▪ opis sposobu świadczenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,  
▪ okres gwarancji i termin rozpoczęcia realizacji dostaw i zakończenia terminu dostaw, 
▪ podpis oferującego wraz z pieczątką firmową, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
Uwaga: brak w ofercie jakiegokolwiek elementu informacji, wymienionych, jako konieczne 
elementy oferty, spowoduje odrzucenie oferty, bez jej rozpatrywania.  

 
 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania 
przyczyny, co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko zamawiającemu 
jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień, zamknięcia postępowania bez 
dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych 

mailto:jakub.kaczmarski@vitroform.pl
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informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów 
ogłoszenia.  

 
XIV. Warunki zmiany w umowie:  

Podpisana umowa z wybranym oferentem może podlegać zmianom, w zakresie terminów realizacji, 
zakresu prac i jeśli to będzie konieczne i wynikało będzie ze zmiany nieistotnych parametrów 
technicznych, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru. Dopuszcza się też 
zmiany w zakresie wynagrodzenia, w trybie aneksu, za porozumieniem stron, z zastrzeżeniem, że 
wartość każdej kolejnej zmiany nie będzie przekraczać 10% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie. 
 
 

XV.    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Vitroform Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Cichawa 152, 32-420 Gdów NIP: 6831551438, KRS: 0000183817, REGON: 
351256176. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres mailowy: 
office@vitroform.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane m.in. w celu przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym. 
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań  
 

……………, dn. ………………  
 
 
Wykonawca:  
 
 
Imię i Nazwisko …………………………………… 
Nazwa firmy ……………………………………….. 
Adres…………………………………………………… 
NIP ………………………………………………………  
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/06/2021/P153 of 01.06.2021 r., oświadczam, że nie jestem 

powiązany/a z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

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. 

 

 

 

……………………………………………  

data i podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.   
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja niżej podpisana/ny upoważniona/ny do reprezentowania 

…………………………………………………………… niniejszym oświadczam, iż: 

• Firma pod nazwą …………………………………………………………… posiada uprawnienia do 

występowania w obrocie prawnym, zgodnie  z wymaganiami ustawowymi. 

• Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                       

i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 

• Firma pod nazwą …………………………………………………………………..nie podlega wykluczeniu                     

z udziału w postępowaniu, ze względu na powiązania kapitałowe i/lub osobowe                                

z Zamawiającym.  

 

 
 
 

 
______________________________ 

Imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


