
                    
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2019 
 

dotyczące wyboru podwykonawcy na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 

1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 o nazwie „Opracowanie pionierskiego 

multifunkcyjnego robota drukującego w technologii 3D FFF posługującego się zintegrowanym ramieniem 
robotycznym operującym w 7 stopniach swobody oraz nowatorskimi autorskimi filamentami w celu 
uzyskania w drukowanych modelach wytrzymałości pozwalającej na zastosowanie ich w przemyśle 

zbrojeniowym, lotniczym i kosmicznym.” 
 
 
 

§ 1. Dane zamawiającego 
 
Zamawiającym jest Omni3D sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 64, 61-758 Poznań, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy  
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000464678, REGON: 302451039, NIP: 7831700117. 
 

§ 2. Tryb wyboru wykonawcy 
 
Niniejsze zapytanie jest zgodne z zasadą konkurencyjności. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie 
internetowej zamawiającego www.omni3d.com oraz na stronie Bazy Konkurencyjności 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 

§ 3. Termin składania ofert 
 
1. Oferty można składać do 31-08-2019 
 
2. Oferty złożone po wskazanym w ust. 1 terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia uznaje się datę 
otrzymania oferty przez Zamawiającego. 
 

§ 4. Przedmiot Zapytania Ofertowego 
 
Przedmiotem zapytania jest: stanowisko badawcze umożliwiające druk 3D w technologii FFF oparte o 
robota przemysłowego oraz oprogramowanie i system sterowania zbudowane zgodnie ze specyfikacją z 
pkt. 1.1 oraz możliwością przezbrojenia końcówki robota na jeden z modułów opisanych w pkt od 1.2 do 
1.5. W wyniku prac powinno powstać stanowisko z pkt. 1.1 oraz każdy z modułów z pkt. od 1.2 do 1.5. 



 
 
1.1 Stanowisko umożliwiające druk 3D w technologii FFF oparte o robota przemysłowego i pozycjoner z 

umieszczoną na nim platformą do druku umożliwiające ruch końcówki manipulatora uzbrojonej w 
głowicę drukującą z prędkością liniową nie mniejszą niż 100mm/s i precyzją pozycjonowania nie 
większą niż 80 mikrometrów oraz system sterowania robotem i oprogramowanie umożliwiające podział 
drukowanych obiektów na mniejsze bryły drukowane w różnych od siebie płaszczyznach tworzące 
łącznie obiekt bazowy. 
Stanowisko powinno być zbudowane w oparciu o robota przemysłowego i pozycjoner (łącznie min 7 
osi) i wyposażone w następujące funkcjonalności:  
- ruch głowicy z pozycjonowaniem końcówki robota w dowolnym punkcie pola roboczego z dowolną 

orientacją osiową względem platformy 
- ekstruzja i retrakcja sterowana na podstawie G-Codu wygenerowanego w slicerze i 

zsynchronizowana z ruchem ramienia robota 
- automatyczna kalibracja końcówki dyszy głowicy ekstrudera względem platformy roboczej 
- regulacja temperatury głowicy ekstrudera w zakresie do 450 st. C 
- chłodzenie wydruków (wentylator) 
- grzana platforma do temp 130 st. C o min średnicy R- 300 mm zamocowana na dwuosiowym 

pozycjonerze (uchylno- obrotowy) 
- zamknięta komora robocza z temperaturą do 45 st. C 

1.2 Stanowisko pozwalające na realizację druku 3D w technologii FFF przy wykorzystaniu robota 
przemysłowego i systemu sterowania dające możliwość układania warstw w wielu płaszczyznach 
według specyfikacji z pkt. 1.1 oraz moduł zalewania kanałów wygenerowanych w oprogramowaniu 
slicer w celu wzmocnienia wydruków w płaszczyźnie Z. 
Funkcjonalność modułu zalewania kanałów: 
- możliwość zalewania dwuskładnikowymi chemoutwardzalnymi płynnymi masami za pomocą 

aplikatora 
- kalibracja końcówki aplikatora 
- precyzyjne sterowanie i zsynchronizowany ze slicerem wydatek aplikatora  

1.3 Stanowisko pozwalające na realizację druku 3D w technologii FFF przy wykorzystaniu robota 
przemysłowego i system sterowania dające możliwość układania warstw w wielu płaszczyznach według 
specyfikacji z pkt. 1.1 oraz moduł miejscowego rozgrzewania nałożonej wcześniej warstwy za pomocą 
wiązki lasera w locie. 
Funkcjonalność modułu: 
- sterowanie mocą lasera ze sprzężeniem zwrotnym oraz według ustawień slicera 
- kalibracja wiązki lasera względem głowicy drukującej   
- układ pozycjonowania wiązki lasera w miejscu układania filamentu 

1.4 Stanowisko pozwalające na realizację druku 3D w technologii FFF przy wykorzystaniu robota 
przemysłowego i system sterowania dające możliwość układania warstw w wielu płaszczyznach według 
specyfikacji z pkt. 1.1 oraz układ podawania i układania nici ciągłej pomiędzy warstwami filamentu. 
Funkcjonalność modułu: 
- kalibracja głowicy podającej nić ciągłą względem głowicy drukującej 
- prędkość podawania nici ciągłej według parametrów slicera 
- zsynchronizowane odcinanie nici w punkcie określonym przez slicer 
- układ rozgrzewania i układania nici 



 
 
1.5 Stanowisko pozwalające na realizację druku 3D w technologii FFF przy wykorzystaniu robota 

przemysłowego i system sterowania dające możliwość układania warstw w wielu płaszczyznach według 
specyfikacji z pkt. 1.1 oraz system korekty obiektu drukowanego na podstawie skanu 3D 
Funkcjonalność modułu: 
- skan wydruku określający wielkość odchyłki od geometrii obiektu bazowego i wprowadzenie 

korekty w sposób automatyczny za pomocą oprogramowania slicer działanie w pętli sprzężenia 
zwrotnego 

Ilości poszczególnych stanowisk: 

Nazwa zadania ilość 

Stanowisko 1.1 2 szt. 

Stanowisko 1.2 1 szt. 

Stanowisko 1.3 1 szt. 

Stanowisko 1.4 1 szt. 

Stanowisko 1.5 1 szt. 

 

Z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje dodatkowe lub uszczegóławiające do 
przygotowania oferty mogą być przekazane na prośbę oferenta, pod warunkiem uprzedniego zobowiązania 
się przez niego na piśmie do zachowania poufności przedstawionych informacji.  
 
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego sklasyfikowane są kodem CPV 73000000-2 
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze według Wspólnego Słownika 
Zamówień1. 
 

 
 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą oferty spełniające poniższe warunki: 
 

1) Przedmiot oferty odpowiada przedmiotowi określonemu w § 4 niniejszego Zapytania Ofertowego. 
2) Oferent posiada: 

a. adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego doświadczenie, w tym w realizacji 
projektów obejmujących prace badawcze nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których 
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej lub uzyskane 
patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R 

b. odpowiednie zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-badawczą, niezbędne do 
realizacji pełnego zakresu przedmiotu Zapytania Ofertowego. 

3) Oferent oświadcza, iż nie jest podmiotem powiązanym osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 
1 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm. 



 
 

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 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.  

4) Ofertę mogą przedstawić tylko jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

a. „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną 
kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn zm.); 
lub 

b. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub 

c. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce; lub  

d. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 
17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.  141, z późn. zm.); lub 

e. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155). 

f. Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 
Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 

 
 Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
 

§ 6. Kryteria wyboru ofert 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
a) Cena usługi – max. 90 pkt (90%) 
b) Czas realizacji usługi – max. 10 pkt (10%) 
według następującego wzoru: 
 

PO	=	(PCO	+	PTO)	
gdzie: 

PO – liczba punktów dla oferty „O”, 
PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Cena usługi”, 
PTO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Czas realizacji usługi”, 

 
2. Liczba punktów w kryterium „Cena usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 

PCO	=	𝐶𝑚𝑖𝑛	/𝐶O	x	90	
gdzie: 

PCO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Cena usługi”, 
Cmin – najniższa cena całkowita usługi spośród wszystkich ofert, 
CO – cena całkowita usługi wskazana w ofercie „O”. 

 



 
 
3. Liczba punktów w kryterium „Czas realizacji usługi” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  
 

𝑃TO	=	T𝑚𝑖𝑛	/TO	x	10	
gdzie: 

PTO – liczba punktów dla oferty „O” w kryterium „Czas realizacji usługi”, 
Tmin –  najkrótszy czas realizacji usługi liczony w dniach kalendarzowych spośród wszystkich ofert, 
TO – czas realizacji usługi liczony w dniach kalendarzowych wskazany w ofercie „O”. 

 
 
5. Maksymalna do uzyskania w postepowaniu liczba punktów wynosi 100. Wygrywa oferta, która 
sumarycznie uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów („oferta 
najkorzystniejsza”). 
 

§ 7. Sposób złożenia oferty 
 
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania 
Ofertowego – „Formularz oferty”. Wszystkie rubryki formularza powinny zostać wypełnione. Brak 
wypełnienia może skutkować odrzuceniem oferty. 
 
2. Oferta może być złożona w formie 

1) elektronicznej na adres: msa@omni3d.com (skan podpisanej oferty), lub 
2) papierowej na adres: Omni3D Sp. z o.o., ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. 

 
§ 8. Procedura wyboru oferty 

 
1. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert, w terminie do 14 dni od dnia zamknięcia naboru ofert 
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego oferenta, który złożył ofertę oraz 
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.omni3d.com/ 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 
 

§ 9. Dodatkowe postanowienia 
 
1. Nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.  
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udostępnienia ofert właściwej instytucji w związku z realizowanym 
projektem, który jest dofinansowywany ze środków publicznych i ewentualną kontrolę takiego 
dofinansowania. 
 
3. Warunkiem wejścia w życie umowy na wykonanie prac z wybranym oferentem będzie akceptacja 
podwykonawcy przez Instytucję Pośredniczącą, która jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w 
Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 47a. 
 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej lub wykonawczej umowy zawartej z 
podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu  
i z następujących powodów:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,  



 
 

c) okoliczności siły wyższej,  
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie 
zobowiązany. 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonego 
postępowania oferentowi zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie zawartej z tym oferentem. Przedmiot zamówienia uzupełniającego 
powinien być zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. 



 
 
Załącznik nr 1 „Formularz oferty” 

 
W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2019 dotyczące wyboru podwykonawcy na 
przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania „Stanowiska badawczego 
umożliwiającego druk 3D w technologii FFF opartego o robota przemysłowego oraz oprogramowanie i 
system sterowania zbudowane zgodnie ze specyfikacją z pkt. 1.1 oraz możliwością przezbrojenia 
końcówki robota na jeden z modułów opisanych w pkt od 1.2 do 1.5.” w ramach Projektu o nazwie: 
„Opracowanie pionierskiego multifunkcyjnego robota drukującego w technologii 3D FFF posługującego 
się zintegrowanym ramieniem robotycznym operującym w 7 stopniach swobody oraz nowatorskimi 
autorskimi filamentami w celu uzyskania w drukowanych modelach wytrzymałości pozwalającej na 
zastosowanie ich w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym i kosmicznym” realizowanego z 
dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace 
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 
2014-2020, Oferent składa poniższą ofertę: 
 

Dane oferenta: 

Nazwa:  

Adres:  

NIP:  

NR KRS/CEIDG:  

Dane osoby kontaktowej: 

Imię i nazwisko:  

Adres e-mail:  

Nr telefonu:  

Przedmiot oferty 

 
 
 
 

Deklarowany czas realizacji przedmiotu oferty (w 
miesiącach):  

Charakterystyka oferenta 

Proszę uzasadnić, iż oferent posiada doświadczenie 
adekwatne do przedmiotu Zapytania Ofertowego, 
w tym w realizacji projektów obejmujących prace 
B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których 
efektem były wdrożenia wyników prac B+R do 
działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy 
prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne 
zastosowania wyników prac B+R. 

 



 
 

Proszę uzasadnić, iż oferent posiada odpowiednie 
zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu 
Zapytania Ofertowego. W szczególności proszę 
opisać skład zespołu projektowego wraz z opisem 
doświadczenia oraz wskazaniem tytułów 
naukowych jego członków. 

 

Proszę uzasadnić, iż oferent posiada odpowiednie 
zasoby techniczne, w tym infrastrukturę naukowo-
badawczą oraz wartości niematerialne i prawne, 
niezbędne do realizacji przedmiotu Zapytania 
Ofertowego. W szczególności proszę wskazać 
zasoby, które będą wykorzystywane do realizacji 
Projektu oraz określić ich przeznaczenie. 

 

Oświadczenia oferenta 

Oferent oświadcza, iż nie jest powiązany 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w mieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 
cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego 
lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) 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. 

TAK/NIE* 

Cena usługi 

Cena netto usługi (PLN)  

Dodatkowe warunki 

Termin związania oferenta treścią oferty (co 
najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia oferty) 

 

 

Data i podpis osoby upoważnionej w imieniu 
oferenta: 

 

 
*Niepotrzebne należy skreślić. 


