
 

 

 

 

 

Olsztyn, 02 grudnia 2016 r. 

 

 

            

 

Rozeznanie rynku – zakup materiałów (obwody drukowane) do budowy prototypowej 

głowicy i testów na potrzeby projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego 

tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” 

 

Szanowni Państwo 

 Uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na zakup materiałów  (obwody 

drukowane) do budowy prototypowej głowicy i testów na potrzeby realizacji projektu nr 

POIR.01.01.01-00-1595/15  „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu 

ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”.  

 

         Z poważaniem 

               Andrzej Wiktorowicz 
                 Wiceprezes Zarządu 
           Dramiński S.A. 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe 

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Zamawiający: 
 
Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn 
Tel.: +48 89 527 11 30 w.3 
Fax: +48 89 527 84 44 
NIP: 739 385 57 06, REGON 281418440 
Strona internetowa: www.draminski.pl 
Poczta elektroniczna: biuro@draminski.com; a.wiktorowicz@draminski.com 
 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Celem zamówienia jest zakup materiałów (obwody drukowane) do budowy prototypowej 

głowicy i testów na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego 

tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Zakup 5 typów drukowanych obwodów: 

 

 

1. Obwód drukowany typ 1 
 

Nazwa  obwodu  drukowanego:  UGP7dol, Ilość sztuk: 1   
Wykonanie: Zlecenie produkcyjne (dokumentacja trwała) 
Wymiar pojedynczej płytki: 300 x 300 mm 
 

Wykonanie : Dwustronny 

Grubość laminatu FR4: 0,5 mm  

Grubość  miedzi : 18 mm  
 
Wiercenie :  min. średnica otworu: 0.3 mm max średnica otworu: 5   mm  

ilość otworów : 5249  ilość średnic : 5   
 

Maska   Strona elementów   Strona  lutowania 
Opis  Strona elementów     
SMD:   jednostronne  SMD            
 

Min. odległość m/y ścieżkami / min.szer.ścieżki  : 8 mils / 8 mils 
 

Pokrycie HAL    
Soldermaski standardowe zielone, opis biały 
 

http://www.draminski.pl/
mailto:biuro@draminski.com
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2. Obwód drukowany typ 2 
 
Nazwa  obwodu  drukowanego: UGP7gora, Ilość sztuk: 1   

Wykonanie:  Zlecenie produkcyjne (dokumentacja trwała) 
Wymiar pojedynczej płytki: 300 x 300 mm 
 
Wykonanie: Dwustronny           
Grubość laminatu FR4: 0,5 mm  

Grubość  miedzi:  18 m  
 
Wiercenie :  min. średnica otworu:    0.3     mm max średnica otworu:     3.2   mm  

ilość otworów :      3137  ilość średnic :    4   
 

 
Maska   Strona elementów   Strona  lutowania 
Opis  Strona elementów     
SMD:    jednostronne  SMD            
 
Min. odległość m/y ścieżkami / min.szer.ścieżki  : 8 mils/ 8 mils 
 
Pokrycie HAL    

Soldermaski standardowe zielone, opis biały 

 

 

3. Obwód drukowany typ 3 
 
Nazwa  obwodu  drukowanego: UGP7opor, Ilość sztuk 1   

Wykonanie: Zlecenie produkcyjne (dokumentacja trwała ) 
Wymiar pojedynczej płytki: 300 x 300 mm 
 
 

Grubość laminatu FR4: 0.5 mm  
 
Wiercenie :  min. średnica otworu: 1.4 mm max średnica otworu: 5 mm  

ilość otworów : 129   ilość średnic: 4   

 

Bez miedzi (jest strawiona), bez pokrycia, bez soldermaski i opisów, pełnią funkcję 
montażową 

 

4. Obwód drukowany typ 4 
 
Nazwa  obwodu  drukowanego: UGP7pozdol, Ilość sztuk: 1   

Wykonanie: Zlecenie produkcyjne (dokumentacja trwała ) 
Wymiar pojedynczej płytki: 300 x 300 mm 
 
 

Grubość laminatu FR4: 0.5 mm  
 
Wiercenie:  min. średnica otworu:1.4 mm max średnica otworu: 5 mm  

ilość otworów : 129   ilość średnic : 4   

 

Bez miedzi (jest strawiona), bez pokrycia, bez soldermaski i opisów, pełnią funkcję 
montażową 

5. Obwód drukowany typ 5 



 

 

 

 

 

 
Nazwa  obwodu  drukowanego: UGP7pozgora, Ilość sztuk: 1   

Wykonanie: Zlecenie produkcyjne (dokumentacja trwała ) 
Wymiar pojedynczej płytki: 300 x 300 mm 
 
 

Grubość laminatu FR4: 0.5 mm  
 
Wiercenie :  min. średnica otworu: 1.4 mm max średnica otworu: 3.2 mm  

ilość otworów : 65   ilość średnic: 3   
 

 

Bez miedzi (jest strawiona), bez pokrycia, bez soldermaski i opisów, pełnią funkcję 
montażową 

 

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Obwody drukowane  – CPV:  31712300-3 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

Okres ważności oferty: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

Zamawiający może udostępnić gerbery zainteresowanym Oferentom po podpisaniu  
załacznika nr 2 do niniejszego zapytania – oświadczenia o poufności. Zamawiający dopuszcza 
przesłanie oświadczenia o poufności w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub w 
formie skanu przesłanego na adres: : biuro@draminski.com 

 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym (przedsiębiorstwem Dramiński S.A.). Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem 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 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  
 

mailto:biuro@draminski.com


 

 

 

 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszego zapytania. 

 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawarte w treści 
oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zapytania – formularz ofertowy) 

 
V. Kryteria oceny oferty 

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryteriów Znaczenie 

1 Cena 70 

2 Termin dostawy 30 

 

2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w 

punktach (1% = 1 pkt). 

3. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

W = Wpc + Wpd + Wps 

Gdzie: 

W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria 

Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena” 

Wpd – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin dostawy” 

4. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, maksymalną ilść punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym 

Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana 

na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru: 

 

 



 

 

 

 

 

    cena oferty najniższej  
Wpc = ------------------------------------ x 70  
       cena oferty badanej  
 

 Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 70 pkt. 

5. Maksymalna ilosć ́ punktów do zdobycia w oparciu o wagę kryterium „termin 
dostawy“ wynosi 30. Maksymalna ̨ ilosć ́ punktów w kategorii „termin dostawy” 
otrzyma Wykonawca, który :  

 
1)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 16 dni roboczych =  0 pkt.  

2)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 13 dni roboczych =  10 pkt.  

3)  dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 10 dni roboczych =  20 pkt.  

4) dostarczy przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni roboczych =  30 pkt.  

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w ciągu masymalnie 16 dni roboczych 
(nie później niż do 9 stycznia 2017 r.) od od potwierdzenia zamówienia (potwierdzenie 
zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otwarcia ofert). Za 
każdy dzień zwłoki Zamawiający naliczy karę w wysokości 20%  wartości całego 
zamówienia. 
 

6. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłac̨znie w oparciu o przedstawione wyzėj 
kryterium, za ofertę najkorzystniejsza ̨ zostanie uznana oferta, która uzyskała 
najwiek̨sza ̨ilosć ́pkt. sposŕód ofert ważnych.  

 

7. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty. 
 

8. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne 
obciążające Wykonawcę.  

 

9. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 
10. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia 
wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku 
Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 

 
 

VI. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w 
sprawach merytorycznych jest Włodzimierz Roguski: tel. +48 660176128, e-mail: 
roguskiw@wp.pl; w sprawach proceduralnych: Agnieszka Wasilewska,   
e-mail: a.wasilewska@op.pl, tel. +48 511801098. 

mailto:roguskiw@wp.pl
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VII. Ofertę cenową należy złożyć do 13 grudnia 2016 r. w następującej formie: 
Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu do siedziby Zamawiającego, adres:  
Dramiński S.A., ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn w formie papierowej lub w formie 
elektronicznej na adres: biuro@draminski.com  
W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być 
zaadresowana: 

 

 

Dramiński S.A. ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn 

Dotyczy: oferta na zakup obwodów drukowanych na potrzeby realizacji projektu pt. 
„Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki 

piersi”  

Termin otwarcia i oceny ofert: 14 grudnia 2016 r. godzina 10:00 w siedzibie firmy 
Dramiński S.A. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

Z poważaniem, 

 

             Andrzej Wiktorowicz 
                 Wiceprezes Zarządu 
           Dramiński S.A. 

 
 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o poufności 

mailto:biuro@draminski.com

