
 
Zapytanie ofertowe 

nr Naber Polska/4/2018/1.4.4 
z dnia 5 lutego 2018 roku 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń laboratoryjnych, w ramach projektu pod nazwą 

„Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację wyrobów 

oraz dostosowanie możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu zamówień 

i konfekcjonowania do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”, dofinansowanego 

w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Naber Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, ul. 

Piłsudskiego 93g 10 – 449 Olsztyn, NIP: 7393474246, REGON 280009975 KRS 0000232654 

Przedmiot działalności związany z projektem – 20.30 Z – Produkcja farb i lakierów. 

 

II. CEL ZAMÓWIENIA I TRYB POSTĘPOWANIA 

Celem zamówienia jest wybranie dostawcy (dostawców) na urządzenia laboratoryjne 

(kontrolno-pomiarowe) przedstawione w przedmiocie zamówienia dla Naber Polska Sp. z 

o.o., realizującej projekt dofinansowany w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja 

MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie 

z zasadą konkurencyjności, w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są urządzenia laboratoryjne (kontrolo-pomiarowe) dedykowane 
producentom farb proszkowych, wyszczególnione w następujących pozycjach: 

Pozycja I - połyskomierz zwierciadlany – 1 sztuka; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do 

pomiaru. 



 
Pozycja II - grubościomierz - 1 sztuka; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do pomiaru. 

Pozycja III - tester twardości Buchholza - 1 sztuka; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do 

pomiaru. 

Pozycja IV – komora solna - 1 sztuka; Kod CPV (8540000-2) Maszyny i aparatura badawcza 

i pomiarowa. 

Pozycja V - termograf - 1 sztuka; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do pomiaru. 

Pozycja VI - kabina świetlna - 1 sztuka; Kod CPV (8540000-2) Maszyny i aparatura badawcza 

i pomiarowa. 

Pozycja VII – młynek laboratoryjny - 2 sztuki; Kod CPV (38430000-8) Aparatura do 

wykrywania i analizy. 

Pozycja VIII - wytrząsarka - 1 sztuka; Kod CPV (38436100-1) Wstrząsarki mechaniczne. 

Pozycja IX – kabina lakiernicza - 1 sztuka; Kod CPV (42924300-2) Urządzenia natryskowe. 

Pozycja X – pistolet natryskowy - 1 sztuka; Kod CPV (42924310-5) Pistolety natryskowe. 

Pozycja XI - grubościomierz terenowy – 3 sztuki; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do 

pomiaru. 

Pozycja XII - połyskomierz terenowy – 3 sztuki; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do pomiaru. 

Pozycja XIII - siatka nacięć – 3 sztuki; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy do pomiaru. 

Pozycja XIV - rotacyjny tester ścieralności - 1 sztuka; Kod CPV (38400000) Przyrządy do badań 

właściwości fizycznych. 

Pozycja XV - miernik parametrów elektrycznych - 1 sztuka; Kod CPV (38300000-8) Przyrządy 

do pomiaru. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 
 

1) Wymagane parametry i elementy techniczne przedmiotu zamówienia: 

 Pozycja I – połyskomierz zwierciadlany - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 2813. 

 Pomiar połysku przy trzech kątach padania światła 20°/60°/85°. 



 
 Dołączony standard kalibracyjny. 

 Możliwość wyświetlania wyników pomiarów dla 3 kątów i 3 wartości statystycznych. 

 Możliwość transmisji danych do PC. 

 Dedykowane oprogramowanie. 

 

Pozycja II – grubościomierz - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 2360.  

 Technologia wykorzystująca zjawisko indukcji magnetycznej i prądów wirowych. 

 Możliwość pomiaru na krawędziach oraz na podłożach ferromagnetycznych 

i nieferromagnetycznych. 

 Wymienne sondy do pomiarów m.in. grubości, chropowatości, profilu i warunków 

klimatycznych powłok.   

 Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk . 

 Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. 

 Dedykowane oprogramowanie. 

 Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. 

 

Pozycja III – tester twardości Buchholza - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 2815.  

 Odczyt za pomocą mikroskopu z minimalnym przybliżeniem x20. 

 

Pozycja IV – komora solna - 1 sztuka 

 Pojemność urządzenia 270 litrów. 

 Urządzenie wyposażone w dyszę zapobiegającą krystalizacji. 

 Urządzenie wyposażone w sterownik PID. 

 Cyfrowy regulator temperatury. 

 Natrysk ciągły lub w interwałach czasowych. 

 Dostęp wizualny do wnętrza obudowy. 

 

Pozycja V – termograf - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 2360. 

 Urządzenie dostosowane do pracy wewnątrz pieca. 

 Urządzenie wyposażone w 6 sond powierzchniowych.   

 Urządzenie 6 kanałowe. 

 Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. 

 Wykonywanie wielu równoległych pomiarów. 

 Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. 

 Dedykowane oprogramowanie. 

 

Pozycja VI – kabina świetlna - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 3668. 

 Urządzenie wyposażone w następujące źródła światła z liczbą punktów od 1-4: 

D65,TL84,CWF, F/A, UV.  

 Wyświetlacz czasu użycia lamp. 



 
 

Pozycja VII – młynek laboratoryjny - 2 sztuki 

 Ładowność do 500 g. 

 Moc do 1200 W. 

 Obroty na minutę do 25000 (RPM). 

 Waga urządzenia do 10 kg. 

 

Pozycja VIII – wytrząsarka - 1 sztuka 

 Masa próbki do 1500 g. 

 Ruch pionowo skrętny. 

 Nastawny czas pracy. 

 W zestawie pokrywa sit oraz zbiornik pod sita. 

 

Pozycja IX – kabina lakiernicza - 1 sztuka 

 Wymiary 60x60 cm. 

 Wykonana z blachy kwasoodpornej. 

 Z odciągiem tylnym. 

 

Pozycja X – pistolet natryskowy - 1 sztuka 

 Możliwość regulacji elektrostatyki. 

 Możliwość regulacji ciśnienia powietrza czyszczącego dyszę. 

 Możliwość regulacji ciśnienia powietrza mieszającego proszek. 

 Możliwość regulacji ciśnienia powietrza podającego proszek. 

 Wyposażony w zbiornik kubeczkowy. 

 

Pozycja XI – grubościomierz terenowy – 3 sztuki 

 Zgodność z normą ISO 2360. 

 Miernik do powierzchni suchych. 

 Zintegrowana sonda do pomiarów na powierzchniach ferromagnetycznych 

i nieferromagnetycznych. 

 Automatyczne rozpoznanie rodzaju podłoża. 

 Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. 

 Dedykowane oprogramowanie. 

 Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. 

 Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. 

 

Pozycja XII – połyskomierz terenowy - 3 sztuki 

 Zgodność z normą ISO 2813. 

 Pomiar połysku przy kątach padania światła 60°. 

 Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. 

 Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. 

 

Pozycja XIII – siatka nacięć - 3 sztuki 

 Zgodność z normą ISO 2409.  



 
 Ostrza krążkowe 6 szt. o odstępach 2mm. 

 

Pozycja XIV – rotacyjny tester ścieralności - 1 sztuka 

 Zgodność z normą ISO 7784-2. 

 Urządzenie mierzące odporność powłoki proszkowej na ścieranie. 

 

Pozycja XV – miernik parametrów elektrycznych - 1 sztuka 

 Zgodność z normą EN 50177. 

 Możliwość precyzyjnego pomiaru w zakresie mikroamperów. 

 Możliwość sprawdzania oporności uziemienia. 

 Możliwość pomiaru prądu i napięcia w pistoletach wysokonapięciowych. 

 Zastosowanie do farb proszkowych. 

 Możliwość pomiaru ładowania tarciowego w pistoletach TRIBO. 

 Możliwość określania biegunowości polaryzacji. 

 Możliwość sprawdzenia powierzchni pod malowanie proszkowe. 

 Możliwość porównania ładunków w obrębie obłoku proszku. 

 Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 
1) Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny być fabrycznie nowe, wolne 

od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń osób trzecich. 

2) Miejsce realizacji zamówienia (dostawy) – Zakład Produkcyjny Naber Polska Sp. z o.o., 

11 – 040 Dobre Miasto, Nowa Wieś Mała 32. 

3) Termin dostawy (realizacji zamówienia) – maksymalnie do 60 dni od daty 

zatwierdzenia oferty. 

4) Termin realizacji umowy – do 60 dni od daty zatwierdzenia oferty.  

5) W ramach realizacji zamówienia udzielona zostanie gwarancja. 

6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

b. zaistnieje siła wyższa, 

c. zostaną wydane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub 

Instytucję Pośredniczącą II Stopnia zalecenia lub wytyczne, których wykonanie 

będzie możliwe jedynie po dokonaniu zmian w niniejszej umowie, 

d. zmieni się projekt w zakresie mającym wpływ na przedmiot umowy, 

e. wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie 

umowy, 

f. będzie ona prowadziła do usprawnienia współpracy stron i wykonania umowy 

bądź zwiększenia efektywności lub jakości przedmiotu umowy. 

7) Zamawiający przewiduje, że zmiany umowy w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia mogą dotyczyć w szczególności: 



 
a. terminu obowiązywania umowy, 

b. terminu wykonania umowy, 

c. zasad dokumentowania rozliczeń, 

d. elementów przedmiotu zamówienia nie mających istotnego wpływu na jego 

wartość, 

e. oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych w umowie. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1) O możliwość udziału w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty (Oferenci), którzy: 

a. Przedstawią ofertę, na dowolnie wybrane pozycje z przedmiotu zamówienia, 

zgodne z opisem oraz specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie 

wymaganych parametrów proponowanego urządzenia.  

b. Przedstawią ofertę zawierającą cenę, termin dostawy (realizacji zamówienia) 

w dniach oraz okres gwarancji w miesiącach.  

c. Spełnią warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego - 

nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (wykluczone jest 

udzielenie zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub też osobami wykonującymi 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 

wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 

wynika z przepisów prawa, 

 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. 

2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w punkcie VI.1 

według kryterium zerojedynkowego „spełnia/nie spełnia”, na podstawie: 

a. porównania złożonej przez Oferenta szczegółowej specyfikacji technicznej 

z zapisami szczegółowego opisu zamówienia, określonymi w punkcie IV 

niniejszego zapytania ofertowego - w zakresie wymogu zawartego w punkcie 

VI.1.a., 

b. złożonego przez Oferenta „Formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – w zakresie wymogu zawartego 

w punkcie VI.1.b., 



 
c.  „Oświadczenia”, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania  

ofertowego – w zakresie wymogu zawartego w punkcie VI.1.c. 

3) Zamawiający zapewnia, że uzyska odpowiednie oświadczenie (dotyczące braku 

powiązań kapitałowych lub osobowych z Oferentami) od osób wykonujących w jego 

imieniu czynności związane z procedurą wyboru Oferenta (w tym biorących udział 

w procesie oceny oferty). Ponadto deklaruje, że będą to osoby bezstronne 

i obiektywne.  

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 

1) Rozpatrywane będą jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez 

Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania. 

2) Każda pozycja zamówienia będzie rozpatrywana osobno. 

3) Wybór najkorzystniejszej oferty w poszczególnych pozycjach nastąpi w oparciu 

o następujące kryteria, którym przypisano następujące wagi procentowe/punktowe: 

a) Cena netto w PLN – waga 80% (maksymalna ilość punktów w ramach tego 

kryterium wynosi 80); 

b) Termin dostawy w dniach – waga 10% (maksymalna ilość punktów w ramach tego 

kryterium wynosi 10); 

c) Okres gwarancji w miesiącach – waga 10% (maksymalna ilość punktów w ramach 

tego kryterium wynosi 10). 

4) Punktacja za poszczególne kryteria zostanie ustalona w następujący sposób: 

a) 𝐾𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 cena netto =  
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 
𝑥80 

b) 𝐾𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 termin dostawy =  
𝑛𝑎𝑗𝑘𝑟ó𝑡𝑠𝑧𝑦 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦  𝑤 𝑑𝑛𝑖𝑎𝑐ℎ

𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎𝑤𝑦 𝑤 𝑑𝑛𝑖𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 
𝑥10 

c) 𝐾𝑟𝑦𝑡𝑒𝑟𝑖𝑢𝑚 okres gwarancji =  
𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖 𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑛𝑎𝑗𝑑ł𝑢ż𝑠𝑧𝑦 𝑜𝑘𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑤𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑗𝑖  𝑤 𝑚𝑖𝑒𝑠𝑖ą𝑐𝑎𝑐ℎ
𝑥10 

5) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 

przecinku.  

6) Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów „cena netto”, „termin 

dostawy”, i „okres gwarancji” zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie 

obliczona łączna punktacja danej oferty. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez 

Oferenta liczba punktów wynosi 100. 

7) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, dla każdej pozycji przedmiotu 

zamówienia wybrana zostanie oferta z najwyższą łączną ilością punktów.  

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 

z Oferentami w przypadku gdy dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę 

punktów, a tym samym wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy. 

 

 

 

 



 
VIII. OFERTA 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane przez oferenta pozycje przedmiotu 

zamówienia. 
1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: 

a) Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, wypełniony w odniesieniu do co 

najmniej jednej pozycji przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

c) Szczegółową specyfikację techniczną, stanowiącą podstawę do stwierdzenia, czy 

przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowego opisu zamówienia. 

2) Oferty niekompletne w obrębie właściwych dla oferenta pozycji, nieczytelne, 

niepodpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub złożone po 

terminie zostaną odrzucone.  

3) Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu 

terminu na złożenie oferty. 

4) Oferta musi zawierać cenę netto, wyrażoną w PLN. W przypadku ofert złożonych 

w walucie obcej oferta będzie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 

poprzedzającego dzień wystawienia oferty. 

5) Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

7) Pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować w formie 

elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@naberpolska.pl.  

 

 

IX. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

 
1) Oferty można doręczyć osobiście, przesłać drogą pocztową na adres siedziby 

Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres email: ksiegowosc@naberpolska.pl 

w terminie do dnia 13 lutego 2018 roku do godziny 23:59. 

2) O dotrzymaniu terminu określonego w punkcie IX.1 decyduje data wpływu do 

siedziby Zamawiającego.  

 

X. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

2) Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony 

odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy współpracy. Informacja 

zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem lub osobiście. 

mailto:ksiegowosc@naberpolska.pl
mailto:ksiegowosc@naberpolska.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 
3) Każdy Oferent, który złożył ofertę otrzyma informację o wyniku niniejszego 

postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo lub faksem 

lub osobiście.  

 

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji 

zapytania ofertowego, w tym do załączników, do upływu terminu składania ofert. 

Jeżeli przedmiotowe zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych 

w postępowaniu ofert, Zamawiający wydłuży termin, o którym mowa w punkcie IX 

niniejszego zapytania. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania 

wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

3) Jeżeli Oferent, wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VII niniejszego 

zamówienia, uchyla się od zawarcia umowy (dostawy przedmiotu zamówienia), 

Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
4) Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego  

www.naberpolska.pl  oraz na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr Naber Polska/4/2018/1.4.4. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
 
 
 
 
 

Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 roku     Katarzyna Stankiewicz 
Wiceprezes Zarządu 

http://www.naberpolska.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

