
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 

Strona 1 z 6                                                                                                                   2012-06-15 
Projekt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa  poprzez uruchomienie nowych usług i wdrożenie 

innowacyjnej technologii 
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Nazwa firmy 
PPHU „BELL-GRADO”-  
Haft Komputerowy S.C. K. i P. Wawrzyniak,  
92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 135 
NIP: 728-254-50-26  
REGON: 473277287 
 
Ref: BEL/RPLD/5/2012 

 

[ZMIENIONE] OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 1/2012 
zmiana dotyczy wydłużenia terminu składania ofert  

 
W ramach projektu:   

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa  poprzez uruchomienie  
nowych usług i wdrożenie innowacyjnej technologii.”  

 

1. Zamawiający (Beneficjent) 
PPHU „BELL-GRADO”-  
Haft Komputerowy S.C. K. i P. Wawrzyniak,  
92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 135 
NIP: 728-254-50-26  
REGON: 473277287 
www.bellgrado.pl  

 

2. Tryb udzielenie zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość przekracza 14 tys. Euro 
prowadzonego zgodnie z „Zasadami udzielania zamówień w stosunku do których Beneficjenci 
nie są zobowiązani do stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków Osi Priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007 – 2013”. Regulamin dostępny na stronie www.bellgrado.pl oraz cop.lodzkie.pl  
 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zapewnienie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji oraz 
uruchomienie automatu hafciarskiego(1 sztuka) o poniższych parametrach technicznych: 

- 12 głowic haftujących standardowych, 
- 12 głowic cordingowych  
 -12 kolorów standardowych,  
- 1 kolor cording 
-pole haftu o wymiarach 750x645/290 

http://www.bellgrado.pl/
http://www.bellgrado.pl/
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-szybkość haftowania 1100/ 850 ściegów/min 
-automatyczna kontrola zerwania nici górnych 
-automatyczna kontrola zerwania nici dolnych 
-w wyposażeniu przystawki do przyszywania tasiemek z możliwością różnego pozycjonowania 
-przystawka do przyszywania sznurka 
-przystawka do marszczenia tasiemki 
-głowica cordingowa uzbrojona w dwie szpulki 
-urządzenie do przyszywania podwójnych cekinów- SEQUIN III „TWIN TYPE” zamontowane z 

jednej strony głowicy 
- moc nominalna 1.5 kW 
-system kontroli naciągu i zerwania nici dolnej 
-nowoczesny system napędu ramy hafciarskiej z zastosowaniem servo silników liniowych, 

pozwalający na stałe kontrolowanie przez komputer maszyny położenia ramy oraz 
wykrywaniu ewentualnych przesunięć ramy nawet w przypadku automatu, który nie jest 
podłączony do zasilania 

-funkcja sprawdzenia powierzchni roboczej wybranego wzoru- eliminująca możliwość uderzenia 
w tamborki 

-pojemność pamięci własnej automatu minimum  2.500.000 ściegów lub 299 wzorów  
-netling-system przepływu informacji zwrotnych generowanych przez automat, umożliwiający 

kontrolę systemu produkcyjnego, weryfikację parametrów, tworzenie statystyk i prognoz za 
pośrednictwem internetu 

-mechaniczny system poprawiający jakość ściegu za pośrednictwem specjalnej sprężyny 
-możliwość obcinania tylko górnej lub tylko dolnej nitki 
-automatyczna lub ręczna funkcja eliminowania zbyt krótkich ściegów z wybranego wzoru 
-możliwość komunikacji z maszyną za pośrednictwem internetu 
-system zmiany kolorów wykorzystujący śrubę kulową (śrubę toczną),pozwalający na zmianę 

kolorów od 1 do 9 w czasie 1.1 sekundy 
-panel LCD 
-obsługa standardu USB 
-funkcja SLEEP MODE wpływająca na oszczędność energii, umożliwiająca wprowadzenie maszyny 

przy użyciu jednego przycisku w stan STANDBY bez potrzeby wyłączania zasilania. Ponowne 
naciśnięcie przycisku aktywuje maszynę do stanu gotowości do normalnej pracy. 

 
 

 

4. Czas realizacji zamówienia  
Dostawa w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia zamówienia i wpłaty zaliczki.  
Serwis gwarancyjny przez co najmniej 24 miesiące od dostawy sprzętu. 

 

5. Miejsce i termin składania ofert   
5.1. Oferta musi zawierać:  

- datę jej sporządzenia, 
- cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia wyrażoną w PLN lub innej walucie,  
- okres i warunki gwarancji, czas reakcji serwisu na zgłoszenie o awarii  
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- szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia (co najmniej parametry podane w 
ogłoszeniu) 

- termin i warunki dostarczenia sprzętu w tym wysokość zaliczki (jako procent 
wartości zamówienia) 

- wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
- wzór projektu umowy 
 

5.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 

5.3. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 6.  
5.4. Oferta musi zawierać zapis informujący, że Wykonawca związany jest ofertą przez 

okres 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.  
5.5. Termin składania ofert upływa dnia 27 czerwca 2012 roku o godz. 12:00.  
5.6. Oferty można składać osobiście lub listownie (decyduje data doręczenia) w 

zamkniętej kopercie na adres:  
PPHU „BELL-GRADO”-  
Haft Komputerowy S.C. K. i P. Wawrzyniak,  
92-318 Łódź, al. J. Piłsudskiego 135 

 

Na kopercie należy dopisać „Postępowanie na zakup automatu hafciarskiego w ramach 
projektu: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa  poprzez uruchomienie nowych 

usług i wdrożenie innowacyjnej technologii" Nie otwierać przed 27 czerwca 2012 roku 
o godz. 12:00” 

 

5.7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie firmy 
PPHU „BELL-GRADO”- Haft Komputerowy S.C. K. i P. Wawrzyniak, 92-318 Łódź, al. J. 
Piłsudskiego 135 

 
5.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

  
 
 

6. Warunki przetargu 
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

6.1.1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia 

6.1.2. złożą ważną ofertę tzn. spełniającą wymagania określone w  pkt 3,4,5.  
6.2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę 
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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6.5. Poprzez złożenie oferty Wykonawca wyraża zgodę na podanie do wiadomości 
pozostałych Wykonawców szczegółów oferty.  

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego oraz do 
unieważnienia postępowania.  

6.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zrezygnuje z realizacji 
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert. 

6.8. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

6.9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie www.bellgrado.pl oraz 
w publicznym miejscu w siedzibie firmy.  

6.10. W przypadku gdy oferta będzie jako cenę bazową zawierać kwotę podaną w 
walucie obcej, kwota ta na potrzeby oceny ofert zostanie przeliczona na PLN według 
średniego kursu NBP z ostatniego dnia składania ofert.  

6.11. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie w docelowej umowie logotypów 
koniecznych do umieszczenia w związku z dofinansowaniem projektu.  

6.12. Wykonawca wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dla 
celów związanych z realizacją Projektu.  

6.13. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie wszystkich informacji związanych 
z realizowanym projektem w tym ofert, umów, faktur dotyczących zakupu 
przedmiotu postępowania.  

6.14. Oferty które nie będą spełniały warunków określonych w zamówieniu w tym 
w szczególności parametrów technicznych zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia (pkt 3) zostaną odrzucone.  

 

http://www.bellgrado.pl/
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7. Opis kryteriów oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków  
7.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposób dokonywania oceny. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów 

Kryterium Waga Opis 

Cena 60% Stosunek całkowitej ceny w ofercie najbardziej korzystnej 

(najniższej) do ceny badanej oferty  - mnożony przez 60.  

 Łącznie w tym kryterium może być przyznane maksymalnie 60 pkt. 

Warunki dostawy 
w tym  
-wysokość zaliczki 
- termin dostawy 

15% Ocenie przez Komisję będą podlegały warunki dostawy w tym  

a)  wysokość zaliczki (określonej jako % całkowitej wartości 

zamówienia) :  

<15% - 10 pkt 

15-20% - 5 pkt 

> 20% - 1 pkt 

b) termin dostawy: 

< 60 dni – 5 pkt 

pomiędzy 60 – 90 dni -2 pkt  

> 90 dni – 1 pkt 

Łącznie w tym kryterium może być przyznane maksymalnie 15 pkt.  

Energooszczędność 

stosowanych 

rozwiązań w tym 

zużycie energii 

15% Ocenie przez Komisję będą podlegały energooszczędne rozwiązania 

stosowane w oferowanych produktach w tym:  

a) zużycie energii (moc nominalna urządzenia) 

< 1,8 kW – 15 pkt 

pomiędzy 1,8kW -3 kW – 4 pkt 

> 3 kW – 1 pkt 

 

Łącznie w tym kryterium może być przyznane maksymalnie 15 pkt.  

Warunki gwarancji 

w tym czas reakcji 

serwisu 

10% Ocenie przez Komisję będą podlegały warunki gwarancji w 

oferowanych produktach w tym  

a) liczba miesięcy okresu gwarancyjnego  

pomiędzy 24-35 miesięcy - 2 pkt 

36 miesięcy i więcej – 5 pkt 

b) czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii maszyny liczony od 

momentu zgłoszenia 
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pomiędzy 12-24 godziny -5 pkt 

24 godziny i więcej – 2 pkt 

Czas reakcji serwisu jest to czas liczony od momentu telefonicznego 

lub mailowego zgłoszenia awarii automatu hafciarskiego przez 

właściciela firmy "Bell Grado" lub osobę odpowiedzialną w firmie za 

utrzymanie ruchu do momentu dotarcia pracownika 

autoryzowanego serwisu do siedziby firmy "Bell Grado" i podjęcia 

przez niego wszelkich działań mających na celu ustalenie usterki i 

próbę usunięcia przyczyn awarii maszyny. 

Łącznie w tym kryterium może być przyznane maksymalnie 10 pkt. 

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wybrana zostanie oferta która uzyska największą łączną liczbę punktów.  

 

8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania jest:  
 
Paweł Wawrzyniak 
bellgrado@bellgrado.pl 
tel.509 561 837 

 
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i siedzibę wykonawcy, którego 
oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem wyboru. O wyborze najkorzystniejszej 
oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej 
znajdującej się pod adresem: www.bellgrado.pl oraz w publicznym miejscu w siedzibie 
firmy. 

 

mailto:bellgrado@bellgrado.pl
http://www.bellgrado.pl/

