
RG.38.08.II.2018        Bydgoszcz, 2018-09-14 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych 

zaprasza  

 

do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania dostawy na: 

 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 

 

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: Laser do wypalania wizerunku stempli 

legalizacyjnych, w którego skład wchodzą elementy, spełniające wymagania techniczne 

określone w załączniku nr 5: 

 

2. Proponowane zapisy istotnych postanowień umowy.  

a) termin wykonania zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 

b) forma płatności:      przelew 30 dni, 

c) okres gwarancji:  minimum 24 miesiące 

d) zapisy dotyczące kar umownych:  
 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie 

od umowy nie spowodowane winą Wykonawcy,  

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  wartości przedmiotu umowy 

za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego, 

 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

 Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

e) Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
 niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w terminie 

określonym treścią umowy, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego 

terminu na wykonanie dostawy, 

 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży 

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 nie przystąpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, 

 w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

f) Wykonawca przedstawi próbki wypalonych wizerunków na materiale i według wzorów 

otrzymanych od Zamawiającego. 

 

3. Kryteria oceny ofert 100% obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

(O) – wygrywa oferta z największą ilością punków C+G: 

 

3.1.  Cena: 70 % (C), 
Zasady punktacji kryterium ceny (C): 

Najniższa z oferowanych cen (Cmin) otrzymuje 70 pkt i stanowi bazę do wyliczenia punktów dla cen 

poszczególnych ofert Wykonawców  według wzoru: 

 C =  (Cmin : Cx) x 70 pkt 

 gdzie: 

C       - oznacza liczbę punktów obliczoną dla badanej oferty, 

Cmin    -  oznacza najniższą cenę oferty, 

Cx       -  oznacza cenę badanej oferty. 

Brak podania kwoty łącznej wartości oferty skutkuje przyznaniem punktów w ilości: 0 (zero). 



 

3.2. Okres gwarancji 30% (G),  
Najwyższy z oferowanych okresów gwarancji (Gmax) otrzymuje 30 pkt i stanowi bazę do wyliczenia 

punktów dla poszczególnych okresów gwarancji danego elementu ofert Wykonawców według wzoru: 

 G =  (Gx : Gmax) x 30 pkt  

 gdzie: 

G     -  oznacza liczbę punktów badanego okresu gwarancji  obliczonego dla badanej oferty dla 

komory, 

Gmax -  oznacza najwyższy okres gwarancji spośród badanych oferty, 

Gx    -  oznacza wielkość okresu gwarancji  badanej oferty. 

Brak podania okresu gwarancji skutkuje przyznaniem dla danej części punktów w ilości: 0 (zero). 

Okres gwarancji liczony jest w miesiacach 

 

4. Na kopercie należy umieścić: 

 nazwę i adres Zamawiającego, 

 nazwę i adres Wykonawcy, 

 nazwę przedmiotu zapytania: 

„Oferta na dostawę: Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych.” 

5. Termin i miejsce złożenia oferty:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy 

przy ul. Królowej Jadwigi 25, pokój nr 102, piętro I w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

2018-09-24 do godziny 12:00.  

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 Jarosław Kosmal -  Kierownik Referatu Obsługi 

tel.: (52) 322 06 06 wew. 35. 

 

7. Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiającego w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

 

7.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar z siedzibą przy 

ul. Królowej Jadwigi 25 w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) oraz tel. +48 52 322 06 06; 

7.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar z siedzibą 

w Bydgoszczy (kod pocztowy: 85-959) przy ul. Królowej Jadwigi 25 jest osoba pod 

numerem telefonu: tel. +48 52 322 06 06 wewn. 59*. 

7.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nr RG.38.08.II.2018) 

pod nazwą: Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych prowadzonym          

w trybie zapytania ofertowego. 

7.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

7.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 



7.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7.8. Posiada Pani/Pan: 

a). na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b). na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; 

c). na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

***;   

d). prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7.9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a). w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b). prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c). na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 
*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy: 

 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę. 

 Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem 

i otrzymanie od Państwa  oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

ZATWIERDZAM: 

DYREKTOR 

Ireneusz Dawidowicz 

Bydgoszcz, 2018-09-14 .................................... 
      (podpis kierownika jednostki) 

W załączeniu: 

1. formularz ofertowy Wykonawcy, 

2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

4. oświadczenie RODO, 

5. opis przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto Zamawiający wymaga następujących załączników stanowiących integralną część złożonej oferty: 

1. kopii nadania NIP Wykonawcy, 

2. kopii REGON Wykonawcy, 

3. kopii KRS lub Zaświadczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w celu 

poświadczenia reprezentacji Wykonawcy, 
4. informacje techniczne o przedmiocie dostawy, typ, model, itp. 

5. stosowne pełnomocnictwa 



Załącznik nr 1 

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018 

 

 

......................................................... 
 (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)  

      .................................................. 
       miejscowość, data   

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (My) niżej podpisany ......................................................................................................... działając w 

imieniu i na rzecz ..................................................................................................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

NIP...........................................  REGON......................................  KOM. ................................................ 

TEL. ............................................ FAKS ....................................... e-mail: .............................................. 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ..................................................... 

...................................................................................................................... składamy ofertę na: 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

1. Cena (C1):  

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena 

jednostkowa 

netto [zł] 

Ilość 

[j.m.] 

Wartość 

netto          

[zł] 

VAT       

[%] 

Wartość 

brutto      

[zł] 

1. 

Laser do wypalania 

wizerunku stempli 

legalizacyjnych 

 1 kpl.  

  

 

Łączna wartość netto                 ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Należny podatek VAT(…… %)     …................………......……….. zł 

Łączna wartość brutto słownie                  ……............................................ zł 

(słownie: .............................................................................................................................................) 

Okres gwarancji 

2. Okres gwarancji (C2): 

 

Lp. Elementy przedmiotu zamówienia 
Okres gwarancji 

[ilość miesięcy] 

1. Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych  

 
 

Termin realizacji zamówienia:   ............................... (DD-MM-RRRR) 

Termin związania z ofertą:    ............................... dni 



 

Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji. 

c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie wyżej 

wymienionego zamówienia. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 

 

 

 

    ........................................................... 

     podpis Wykonawcy, pieczęć imienna 

 



Załącznik nr 2 

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(według art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na 

dostawę pod nazwą: 

 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 
 

 

oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, a mianowicie: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 

4. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia; 

5. o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: 

 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 
 

składam oświadczenie o braku podstaw wykluczenia mnie z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data      podpis Wykonawcy       Pieczęć Wykonawcy 

           



Załącznik nr 4 

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018 
 

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków RODO
1)

 

 

Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 

 

 

Oświadczam2), iż nie mają zastosowania obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałam(-am) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego* 

w postępowaniu pod nazwą: 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 
 
 
 
 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 

______________________________ 

1)
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2)
podpisać właściwe (niewłaściwe skreślić). 

 

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 
  

Oświadczam2), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu* pod 
nazwą:  

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 
 
 
 
 

.........................................  .................................... ………………………………… 
miejscowość, data          podpis Wykonawcy       pieczęć Wykonawcy 



 

Załącznik nr 5 

do Zapytania Ofertowego nr RG.38.08.II.2018 

 

Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: 

 

Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest Laser do wypalania wizerunku stempli legalizacyjnych, 

w którego skład wchodzą elementy spełniające nw. wymagania techniczne: 

 

a. typ lasera – iterbowy laser światłowodowy; 

b. moc wyjściowa minimalna 20 W, częstotliwość repetycji w zakresie od 2 – 200 KHz; 

c. czas wypalania 1 szt. stempla na głębokość min 0,25 mm (wizerunek od 0,8 mm do 

12,5 mm) – max 30 minut; (materiał stempla: stal w stanie surowym N8E; A10); 

d. chłodzenie powietrzem; 

e. wielkość pola roboczego: min 12 cm x 12 cm; 

f. żywotność źródła lasera 50 000 do 100 000 godzin pracy; 

g. regulowana automatycznie – elektronicznie z poziomu oprogramowania oś Z; 

h. system laserowy musi umożliwiać późniejszą rozbudowę o system wizyjny z kamerą 

do łatwiejszego pozycjonowania prac na stole roboczym; 

i. możliwość regulacji czasu trwania impulsu w zakresie od 2 do 200 ns; 

j. maksymalny wymiar obudowy nie powinien przekroczyć 700 x 1000 x 700 mm;  

k. waga obudowy nie powinna przekroczyć 55 kg; 

l. obudowa musi spełniać wymagania klasy szczelności przed wilgocią IP54; 

m. głowica lasera musi być zabezpieczona przed pyłem i kurzem w klasie IP20; 

n. urządzenie powinno pracować w zakresie temperatury pomiędzy 5–35 stopni C.; 

o. laser powinien pracować w I klasie bezpieczeństwa dla źródła i II klasie 

bezpieczeństwa dla red point; 

p. prędkość znakowania min. 8500 mm/s; 

q. zasilanie 230 V, 50 Hz; 

r. filtr wstępnego i końcowego oczyszczania ( urządzenie powinno zapewniać skuteczne 

usuwanie dużych ilości pyłów i gazów z obszaru roboczego); 

s. możliwość wymiany filtra i jego oczyszczania;  

t. automatyczna regulacja mocy; 

u. stacja robocza z monitorem, klawiaturą i myszą: procesor Intel Core 17-7700; pamięć 

RAM min 16Gb; HDD 240Gb SSD + HDD2 – 500Gb; VGA – MSIGFORCE GTX 

1050 2Gb DDR5; obudowa z zasilaczem 550W; monitor LCD 21”; SO Microsoft 

Windows 10 64 bit; Corel DRAW Graphics Suite 2018; nagrywarka CD/DVD; 

v. stolik pod urządzenie, na którym umieszczone będzie laserowe urządzenie 

grawerujące wraz z monitorem, jednostką centralną, klawiaturą i myszką - musi 

zapewnić stabilną pracę urządzenia i być elementem jego wyposażenia, 

w. oprogramowanie w języku polskim pracujące w środowisku Windows 7 (lub 

wyższym) posiadające możliwość : 



 - projektowania rysunków i obiektów graficznych (kody 2D i 3D),  

 - funkcja wypełniania czcionek i znaków z możliwością ustawienia parametrów: kąta, 

skoków i wielokrotności przejścia lasera,  

 - funkcja pozycjonowania – automatyczne pozycjonowanie w oparciu o zdefiniowane 

punkty (markery),  

 - funkcja grawerowania na promieniu i kącie,  

- podstawowe funkcje edycji danych: dodawanie, usuwanie, przesuwanie, skalowanie, 

obrót, pochylanie oraz kontrola parametrów dowolnie wybranego detalu,  

 - ustawienie parametrów obróbki tj. prędkości kreślenia wektorów, grubości linii, 

parametrów pracy lasera,  

 - obsługę trybu wektorowego i rastrowego (grey scale), - obsługiwanie kroju czcionki 

– Unicode UTF-8, - obsługiwanie plików graficznych – bmp, tiff, jpeg, jpeg 2000, 

WSQ, dxf, plt, - zintegrowanie z fontami Windows 

x. aplikacja do sterowania produkcją umożliwiająca grawerowanie z wykorzystaniem 

przygotowanego layout’u z pobraniem danych z arkusza kalkulacyjnego EXCEL przy 

zadanej liczbie tabliczek i powtórzeń. 

 

Wymagania dodatkowe: 

a. gwarancja na całe urządzenie: min. 24 m-ce; 

b. posiadanie certyfikatu dopuszczającego urządzenie do użytkowania na terenie Unii 

Europejskiej oraz certyfikatu CE; 

c. nabywca wymaga dostępu do gotowego urządzenia w zadanej konfiguracji                         

i o określonych wyżej parametrach technicznych w celu przeprowadzenia prób. 

 

 

Miejsce dostawy: 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 

Wydział Zamiejscowy 

87-100- Toruń, ul. Sułkowskiego 2 

 


