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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021 
 

Przedmiotem zapytania jest zgrzewarka ultradźwiękowa do zgrzewania detali z tworzyw 

termoplastycznych m.in. PP, PC, PU, PA, PBT, PES, PVC, PM z możliwością precyzyjnej regulacji: 

prędkości opadania sonotrody, ciśnienia docisku zgrzewania, czasu zgrzewania, głębokości łączenia. 

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z projektem pn. „Telerehabilitacja przy użyciu 
indywidualnej ortezy rehabilitacyjnej stawu kolanowego dedykowanej dla pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową” dofinansowanym w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus” - konkurs „Rzeczy są 
dla ludzi”, nr wniosku o dofinansowanie: Rzeczy są dla ludzi/0013/2020 
 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  
 
MDH Sp. z o.o. 
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź 
NIP: 7282295492 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Rodzaj zamówienia: dostawy 
 
2. Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
42664100-9 Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych 
 
3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zapytania jest zgrzewarka ultradźwiękowa do zgrzewania detali z tworzyw 

termoplastycznych m.in. PP, PC, PU, PA, PBT, PES, PVC, PM z możliwością precyzyjnej regulacji: prędkości 

opadania sonotrody, ciśnienia docisku zgrzewania, czasu zgrzewania, głębokości łączenia. 

Zgrzewarka powinna być wyposażona w elementy pozwalające zgrzewać wyżej wymienione materiały oraz 

odpowiednie sonotrody (wg rysunku z załącznika do zapytania) oraz gniazdo pozycjonujące z dociskami. 

Zgrzewarka powinna posiadać:  

- elektroniczną kontrole głębokości (np. enkoder), 
- możliwość zapamiętania min. 10 programów roboczych, 
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, 
- zabezpieczenie przed przeciążeniem układu ultradźwiękowego i zasilającego, 
- możliwość łatwego i szybkie przezbrojenia maszyny (zmiana oprzyrządowania), 
- oprzyrządowanie, którego szkic zgrzewania przedstawiony w załączniku nr 1 (sonotroda i kowadełko). 

Materiały jakie powinny być zgrzewane ze sobą to: rzep poliamidowy haczy, rzep poliamidowy pętelka, 
welur poliamidowy o gęstość max. 180 g/m2, 

- opieka serwisowa min. 12 m-ce,  
- gwarancja min. 12 m-ce. 
 

Dodatkowe parametry: 

Zasilanie: 220V-240V, 50/60Hz 

Regulacja szerokości amplitudy (50%~100%) 



 
 
 
 
4. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających w postaci dodatkowego oprzyrządowania 
składającego się z sonotrody wraz z układem drgającym oraz kowadełka. 
 
 
III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
Dostawa i odbiór urządzenia powinien zostać zrealizowana maksymalnie do dnia 23.01.2023 w siedzibie 
zamawiającego.  
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia, w przypadku przedłużających się prób technologicznych, 
urządzenia z oprzyrządowaniem zastępczym, a w późniejszym terminie pełnego oprzyrządowania. 
 
Miejsce realizacji: w siedzibie zamawiającego. 
 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, 
a wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu z wyżej wymienionymi osobami 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.  
 
Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty w stosunku do których wszczęto postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne, albo postępowanie egzekucyjne, gdy wysokość 
egzekwowanej należności może mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie zamówienia. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych 
w formularzu oferty oraz na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 
Zapytania.  
 
Niespełnienie któregokolwiek warunku opisanego w niniejszym punkcie stanowić będzie podstawę do 
odrzucenia oferty. 
 
V. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:  
100% - Cena netto  
 
DO OCENY KRYTERIUM BRANA BĘDZIE POD UWAGĘ CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (CAŁKOWITA 
CENA NETTO, JAKĄ ZAPŁACIĆ MA ZAMAWIAJĄCY). 
 
Sposób wyliczania punktów:  
C = (Cmin/Cof) x 100  
gdzie:  
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert  
Cof - cena danej oferty  



 
 
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty  
 
 
 
 
VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
 
Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 należy składać w terminie do dnia 
25.11.2022 godz. 12:00 e-mailem na adres: jszary@mdh.pl 
 
Oprócz wymaganych załączników proszę o przesłanie dodatkowo oferty na papierze firmowym. 
 
W tytule wiadomości e-mail, do której załączony zostanie skan podpisanej kompletnej oferty należy umieścić 
zapis: Oferta Rzeczy są dla ludzi/0013/2020 postępowanie nr 6/2022  
 
Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail wskazany 
powyżej.  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
 
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym 
oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą 
być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.  
 
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić 
powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.  
 
Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty stanowiące Załączniki Oferty sporządzone w języku 
obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana 
do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo.  
 
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować 
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  
 
W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. 
Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić 
ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
 
VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY  
 
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 
w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:  
1. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:  

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod 
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie 
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;  
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- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

- w przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.  
 
2. Inne zmiany:  

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,  

- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.  
 
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
 
 
VIII. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego 
trwania. 

Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego.  
 
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o 
ustalone w pkt V. kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.  
 
 
IX. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ  
 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:  
Pan Jakub Szary  

- tel. +48 609 117 561 

- e-mail: jszary@mdh.pl 
 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 

 

- Załącznik nr 1 – Szkic narzędzia. 
- Załącznik nr 2 – Formularz oferty. 
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 


