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Katowice, 08 czerwiec 2015r. 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi 
z taśm odlewanych metodą Huntera”, realizowanego przez ZM SILESIA SA, ogłasza się nabór ofert 
na : 

Opracowanie i wdrożenie mechanizmu receptur w zakresie planu przepustów systemu AGC 
firmy Compureg będącego częścią softwarową modelowego przemysłowego stanowiska 
badawczego do procesu walcowania blach o podwyższonej jakości i kontrolowanej strukturze 
ze stopów ZnCuTi uzyskiwanych z taśm odlewanych metodą Huntera. 
 
 
1. Zamawiający: 
 
ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Konduktorska 8 
40-155 Katowice 

 
2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia: 
 
Osoba do kontaktu: Wiesław Kogut 
e-mail: wkogut@silesiasa.pl 
Adres: ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice 

 
3. Kryteria oceny: 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

Nazwa kryterium Waga [%] 

1. Cena oferty 60 

2. Ocena techniczna oferty 40 

 
a) Kryterium nr 1 – cena przedstawiona w ofercie będzie oceniana zgodnie z zależnością: 
P1 = (Cn/Cr) x 60 
gdzie: 
P1 – liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie 
Cn – najniższa cena zaoferowana 
Cr – cena rozpatrywanej oferty 
60 – waga kryterium 
Maksymalną liczbę punktów 60 otrzyma najniższa oferowana cena. 
 
b) Kryterium nr 2 – ocena techniczna rozpatrywanej oferty będzie dokonywana w oparciu o 
następujące 
parametry: 
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1. Termin realizacji. 
2. Zaproponowane rozwiązania techniczne - łatwość obsługi. 
3. Warunki świadczenia gwarancji oraz dostępność serwisu, doświadczenie producenta. 
Maksymalną liczbę punktów 40 otrzyma najlepiej oceniona oferta. 
 
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół ekspertów. 
 
4. Złożenie oferty 

 
Oferty zawierające: 
1. Dane teleadresowe Oferenta 
2. Cenę oraz sugerowany harmonogram płatności 
3. Datę ważności oferty co najmniej do dnia 30.06.2015 roku 
4. Oświadczenie, iż oferent: 

a).  jest niepowiązany oraz nie jest jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do 
ZM SILESIA SA, w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
b). nie jest podmiotem pozostającym z ZM SILESIA SA w takim stosunku faktycznym lub 
prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy 
towaru lub usługi, w szczególności pozostających w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli 

5. Inne. 
 
Ofertę prosimy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w formie papierowej lub drogą elektroniczną na 
adres 
e-mail: biuro@silesiasa.pl do dnia 12.06.2015 roku do godz. 12.00 
 
Spółka zastrzega sobie prawo negocjacji harmonogramu płatności. O wyborze najkorzystniejszej 
oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci biorący udział w przedmiotowej procedurze. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania i odwołania wyboru ofert bez 
podania przyczyn. 
 

 

 

 
Łukasz Grądkiewicz 
Członek Zarządu 
Dyrektor Zarządzający Zakładu Silesia 
ZM SILESIA SA 

Jacek Pakiet 
Członek Zarządu 
Dyrektor Zarządzający Oddziału Huta Oława 
ZM SILESIA SA 

 


