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     Wrocław, dn. 26.02.2020 
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 55D,  
53-611 Wrocław 
NIP     8943080985 
REGON  364863905 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA 
NA DOSTAWĘ SIŁOWNIKÓW HYDRAULICZNYCH 

NR 03/2020 
realizowane w ramach projektu pn.: 

„Opracowanie innowacyjnej zdalnie sterowanej mini koparki zasilanej prądem jednofazowym 
do 240V”, 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego 

TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 55D,  
53-611 Wrocław 
NIP     8943080985 
REGON  364863905 

1.1 Osoba kontaktowa: 
Mieczysław Skalniak 
Tel. +48 660 537 998 
e-mail: m.skalniak@tophoe.pl 

 

2. Postanowienia ogólne 
2.1 Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego. 
2.2 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest opublikowane na stronie 

Zamawiającego pod adresem www.tophoe.pl w zakładce zamówienia oraz w 
Bazie Konkurencyjności. 

2.3 Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 
29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. 
Zm.) 

2.4 Oferty należy składać w języku polskim. 
2.5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub 

wariantowych. 
2.6 W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 
2.7 Zamawiający nie zwraca żadnych kosztów udziału w postępowaniu. 
2.8 Koszty dostawy przedmiotu zamówienia są w całości po stronie 

Wykonawcy. 
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3.   Opis przedmiotu zamówienia 
3.1 Przedmiotem zamówienia są siłowniki hydrauliczne o następujących parametrach: 

a) Siłownik nr C-03-00-01  
Lmin=454mm  Lmax=710mm  skok = 256mm       
fi zew. = 60mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =50mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-C-sil-03-08-01 
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-C-sil-03-09-01 
sztuk 1 

b) Siłownik nr B-01-00-00 
Lmin=389mm  Lmax=482mm  skok = 93mm       
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-B-sil-01-08-01 
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-B-sil-01-09-01 
sztuk 1 

c) Siłownik / napinacz nr B-02-08-00  
skok = 100mm , L tłoczka= 160mm       
zew. = 45mm (kwadrat)  fi tłocz. =30mm   
sztuk 2 

d) Siłownik nr B-00-06-00  
Lmin=570mm  Lmax=970mm  skok = 400mm       
fi zew. = 50mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =40mm  
sztuk 1 

e) Siłownik nr A-03-00-00  
Lmin=610mm  Lmax=1026mm skok = 416mm       
fi zew. = 60mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =50mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-14-05-00 
tuleja brązowa do strony dennicy MPE-A-03-18-00 
sztuk 1 

f) Siłownik nr A-02-00-00  
Lmin=500mm  Lmax=830mm  skok = 330mm       
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-10-13-00 
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-A-02-22-00  
sztuk 1 

g) Siłownik nr A-01-00-00  
Lmin=635mm  Lmax=1100mm skok = 465mm       
fi zew. = 70mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =60mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska MPE-A-02-23-00 
tuleja brązowa od strony dennicy MPE-A-01-28-00  
sztuk 1 
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h) Siłownik nr H-32-45-00  
Lmin=300mm  Lmax=430mm  skok = 130mm       
fi zew. = 50mm fi tłocz. =25mm fi tłoka =40mm  
sztuk 1 

i) Siłownik nr D-00-00-00  
Lmin=305mm  Lmax=455mm  skok = 150mm       
fi zew. = 40mm fi tłocz. =20mm fi tłoka =32mm  
sztuk 2 

j) Siłownik nr C-01-00-00 
Lmin=345mm  Lmax=525mm  skok = 180mm       
fi zew. = 60mm fi tłocz. =30mm fi tłoka =50mm  
tuleja brązowa od strony tłoczyska 01-07-01 
tuleja brązowa od strony dennicy 01-06-01 
sztuk 1 

k) Siłownik nr B-00-00-01  
Lmin=455mm  Lmax=646mm  skok = 191mm       
fi zew. = 125mm fi tłocz. =50mm fi tłoka =100mm  
sztuk 1 

 

Wszystkie siłowniki powinny pracować przy ciągłym ciśnieniu 200 
bar i w piku do 250 bar – wyjątek stanowi B-02-08-00 ciśnienie 600 
bar 

  Średnica uszu, położenie gniazd, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Tuleje brązowe do wykonania i osadzenia w siłownikach po stronie 
dostawcy – dotyczy siłowników a) , b), e), f), g), j)   zgodnie z 
załącznikiem nr 6 

 

3.2 Siłowniki pomalowane na kolor czarny RAL 9005 
3.3 Siłowniki objęte gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy 
3.4 Siłownik musi być nowy i posiadać deklarację CE. 
3.5 Wymagane jest dostarczenie wraz z siłownikami katalogu uszczelnień 

zastosowanych w danym siłowniku.  
3.6 Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty na podzespoły spełniające 

powyższe założenia i będące równoważne do przedstawionych w zapytaniu. 
 
 

4. Nazwa i kody wspólnego słownika zamówień CPV:   
42121100-4  Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne 
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5. Termin wykonania zamówienia 
Zamówienie powinno być zrealizowane w do 12.06.2020r.  W okresie maksymalnie 
14 dni kalendarzowych od  dostarczenia podzespołów do Zamawiającego zostanie 
podpisany stosowny formularz odbioru.  
 

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 
6.1 Oferty mogą składać Wykonawcy którzy: 

a) Spełniają warunki udziału w postępowaniu 
b) Nie podlegają wykluczeniu.  

6.2 Oferty Wykonawców będą rozpatrywane gdy ten: 
a) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami 

gwarantującymi wykonać przedmiot zamówienia 
b) Sytuacja ekonomiczno-finansowa Wykonawcy pozwala na realizację 

przedmiotu zamówienia 
c) Oferta złożona przez Wykonawcę będzie kompletna i ważna przez okres 40 

dni kalendarzowych od złożenia oferty 
6.3 Przesłanki do wykluczenia Wykonawcy 

a) Powiązanie osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym – weryfikacja nastąpi na 
podstawie załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego 

6.4 Gdy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę to ofertę Wykonawcy 
uznaje się za odrzuconą. 
 

7. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny oferty 

7.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą liczbę punktów wg 
kryteriów z punktu 7.5.    

7.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu 
7.3 Obliczanie dokonywane jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
7.4 Kryteria oceny ofert i ich waga 

 
Lp. Kryterium Waga w punktach 

1 Cena netto  65 

2 Zabudowa zamków w siłowniku nr A-02-00-00 10 

3 Zabudowa zamków w siłowniku nr A-01-00-00 10 

4 Zabudowa zamków w siłowniku nr C-03-00-01 10 

5 Zabudowa zamków w siłowniku nr B-01-00-00 5 
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7.5 Liczba punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: 
 
Kryterium 1 
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 70pkt. 
 
Sposób wyliczenia punktów: 
 
Najniższa cena netto spośród ofert  
niepodlegających  odrzuceniu  
-----------------------------------------------  X 65 = …….. pkt. 
Cena netto badanej oferty 
 
Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 65 pkt. 
 
Kryterium 2 
Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 1. Waga kryterium 
10pkt. 
 
Sposób wyliczenia punktów: 
 
0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania 
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania. 
 
Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt. 
 
Kryterium 3 
Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 2. Waga kryterium 
10pkt. 
 
Sposób wyliczenia punktów: 
 
0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania 
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania. 
 
Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt. 
 
 
Kryterium 4 
Zabudowa zamków dwustronnego działania w siłowniku nr 3. Waga kryterium 
10pkt. 
 
Sposób wyliczenia punktów: 
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0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka dwustronnego działania 
10 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem dwustronnego działania. 
 
Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 10 pkt. 
 
 
Kryterium 5 
Zabudowa zamków jednostronnego działania w siłowniku nr 4. Waga kryterium 
5pkt. 
 
Sposób wyliczenia punktów: 
 
0 pkt – siłownik bez zabudowanego zamka jednostronnego działania 
5 pkt – siłowniki z zabudowanym zamkiem jednostronnego działania. 
 
Maksymalnie można otrzymać za to kryterium 5 pkt. 
 
 
 

7.6 Łączna maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. 

 

 

8. Opis sposobu przygotowania ofert 
8.1 Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej poprzez wysłanie na e-mail na adres m.skalniak@tophoe.pl lub w 
formie papierowej na adres Zamawiającego: Tophoe Polska Sp. z o.o. ul. 
Strzegomska 55D, 53-611 Wrocław 

8.1 Treść oferty musi być zgodna z Zapytaniem Ofertowym. 
8.2 Wszystkie wymagane załączniki oraz oferta winna być podpisana przez 

upoważnioną osobę a każda ze strona powinna być dodatkowo parafowana. 
8.3 Do oferty należy dołączyć karty techniczne, specyfikacje oferowanych 

podzespołów w celu możliwości sprawdzenia parametrów technicznych. 
Dokumentacja może być w języku polskim albo angielskim.  

8.4 W przypadku wycofania oferty przez Zamawiającego Wykonawca zostanie 
poinformowany drogą elektroniczną. 
 

9. Miejsce i termin składania ofert 
 

9.1 Oferty można składać w formie elektronicznej lub papierowej. 
9.2 W przypadku złożenia oferty elektronicznej należy ją przesłać na adres e-mail: 

m.skalniak@tophoe.pl  a w tytule należy wpisać:  

„Oferta – do zapytania nr 03/2020  – NIE  OTWIERAĆ przed 12.03.2020 
godziną 15.30” 
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9.3 W przypadku złożenia oferty w formie papierowej należy ją przesłać lub 

dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:  
TOPHOE POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Strzegomska 55D,  
53-611 Wrocław 
 
Na zamkniętej kopercie należy umieścić poniższy napis: 
 
„Oferta – do zapytania nr 03/2020  – NIE  OTWIERAĆ przed 12.03.2020 

godziną 15.30” 
 
 

9.4 Ofertę w formie elektronicznej lub papierowej należy przesłać/dostarczyć do 12 
marca 2020r. do godziny 15:00.  

9.5 Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną odrzucone. 
 

10.   Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków i 
rozpatrywania oferty 

10.1 Wykonawca powinien dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 
10.2 Wykonawca powinien dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr 2 
10.3 Wykonawca powinien dostarczyć podpisany załącznik nr 4 
10.4 Nie ma możliwości korygowania oferty oraz składania więcej niż jednej oferty 

przez Wykonawcę. 
10.5 Na pisemną prośbę Wykonawcy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy. 

 
11.   Informacje o unieważnieniu postępowania 
11.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty lub wszystkie zostały złożone po terminie 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia; 
 
 

12.   Ogłoszenie wyników postępowania i umowa z Wykonawcą 
12.1 W przypadku wyłonienia najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta 

umowa. 
12.2 Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie maksymalnie 7 dni od dnia dostarczenia 

ostatniej niewykluczonej/nieodrzuconej oferty. 
12.3 Wyniki postępowania zostaną opublikowane na www.tophoe.pl oraz Bazie 

Konkurencyjności. 
12.4 Oferta złożona przez Wykonawcę (Dostawcę) będzie ważna przez 40 

dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia w którym był możliwy 
termin przesłania oferty.  
    

13.   Spis załączników 
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy jaka będzie podpisana z Wykonawcą 
Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
Załącznik nr 5 – Rysunki siłowników  
Załącznik nr 6 – Rysunki tulejek 
 

  


