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Lubliniec, 08.04.2019 r. 

Konkurs ofert nr:  PARP/05/2019 

 

Konkurs ofert przeprowadzony w ramach projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji ulepszonych 

filtrów harmonicznych zintegrowanych z transformatorami olejowymi” 

Zapytanie ofertowe dotyczy:  

Zakupu środków trwałych wchodzących w skład: Stanowiska nawijalni  
 
I. Informacje wstępne 

1. Zamawiający: ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. 
                          e-mail: info@elhand.pl    
                          tel.:  +48 34 34 73 100 
                          faks: +48 34 34 70 207 
                          NIP: 5751862934 
                          REGON: 241392737 
  KRS: 0000342480 
                         adres korespondencyjny: ul. Klonowa 60, 42-700 Lubliniec 
2. Godziny pracy zamawiającego: 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku  

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w oparciu o zasadę konkurencyjności 

4. Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej 30 000 € netto. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  http://www.elhand.pl/przetargi 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Beneficjenta, a także wysłano mailowo. 

Charakterystyka przedsiębiorstwa ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o. o. 

Firma Elhand Sp. z o.o. jest polskim producentem transformatorów z siedzibą w Lublińcu. Przedsiębiorstwo 
zostało założone w 1980 roku i od tego czasu podlega ciągłemu rozwojowi oraz dąży do poprawy jakości 
swoich produktów. W roku 2000 firma uzyskała certyfikaty jakościowe ISO potwierdzające jakość 
wytwarzanych produktów.  
Głównymi produktami wytwarzanymi w przedsiębiorstwie są:  
 transformatory;  
 dławiki;  
 filtry;  
 zasilacze;  
 urządzanie specjalne;  
 akcesoria.  
Produkty wytwarzane przez firmę Elhand wykorzystywane są min. w:  
 przemyśle górniczym;  
 przemyśle kolejowym;  
 przemyśle hutniczym;  
 przemyśle wydobywczym;  
 przemyśle stoczniowym;  
 szpitalnictwie;  
 i wielu innych.  
Produkty firmy użytkowane są w wielu rejonach świata, a większość jej produkcji trafia na eksport. 
 
Produkcja w przedsiębiorstwie 
Produkcja w firmie Elhand odbywa się w systemie trójzmianowym. W firmie zatrudnionych jest bezpośrednio 
produkcyjnych ponad 50 pracowników oraz 10 pracowników wspierających produkcję.  
Technologia 
Firma Elhand dysponuje technologią na ponad 30000 wyrobów przez nią produkowanych. W wielu 
przypadkach jest to jednostkowa produkcja wyrobów pod zamówienie klienta, której technologia jest 
przechowywana w bazie danych. Technologia posiada płaski BOM, który nie ma wyszczególnionych operacji 
oraz czasów ich trwania. 
W przedsiębiorstwie na wiele zleceń produkcyjnych technologia jest tworzona pod zamówienie klienta.  
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II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wchodzących w skład: Stanowiska nawijalni w tym: 
1. CPV KOD: 42990000 – NAWIJARKA DO UZWOJEŃ – 1 szt. 
 

Zakres zamówienia (specyfikacja techniczna): 

AD.1: NAWIJARKA DO UZWOJEŃ: 

L.p. Opis parametru Wymagania Wymagania dodatkowe 

 
Przeznaczenie Do nawijania uzwojeń 

dławików filtrów 
Brak uwag 

1.  Zakres regulacji posuwu 0 - 160 mm / 1 obrót Dla obu suportów 
2.  Max. długość nawijanej cewki  1000 mm Brak uwag 
3.  Max. średnica nawijanej cewki 1400 mm Brak uwag 
4.  Max. waga nawijanej cewki 700 kg Brak uwag 
5.  Max. odległość między konikami 1500 mm Brak uwag 
6.  Max. prędkość nawijania 150 / 75 obr./min Brak uwag 
7.  Moment obrotowy  800 / 1600 Nm Brak uwag 
8.  Zasilanie 3x400 V; 50 Hz Brak uwag 

9.  

Niezależne 2 suporty z napędami 
dla napędu napinacza drutu i 
osprzętu 

Suport nr 1 z przodu 
nawijarki 
Suport nr 2 z tyłu nawijarki 

Nie związane mechanicznie  z 
nawijarką. Załączane z pulpitu 
operatora. 
Suporty wyposażone w płyty 
pozwalające na mocowanie 
wyposażenia - wymiary do 
uzgodnienia  

10.  
System hamowania drutu 
nawojowego, profilowego   

Maksymalna szerokość 
sumaryczna napinanych 
drutów 60 mm 

System napinania mocowany na 
suporcie nr 1 lub nr 2  

11.  Ruchomy konik mechaniczny  Zakres regulacji 100 mm Brak uwag 
12.  Maksymalna rozmiary nawijaki  3000 mm  x ok. 5200 Wg szkicu 

13.  
System sterowania 
elektronicznego 

Z pamięcią minimum 100  
programów nawijania 

Dodatkowo pedał nożny z 
regulacją prędkości obrotowej 

14.  Podtrzymanie zasilania UPS Dla podtrzymania sterowania 

15.  

Wymagania dodatkowe 
- na łożu nawijarki w osi nawijarki 
musi być umieszczona szczelna 
wanna metalowa   

500 x 1500 x 100 mm Brak  

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia 
1. Nieprzekraczalny, maksymalnie termin realizacji: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z dostawcą 
urządzeń. 
IV. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta może zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim. 
2. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane 
przez Oferenta – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu oferty. 
3. Wszystkie ceny zamieszczone w ofercie muszą być podane w PLN lub w EUR  
4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
na warunkach dostawy DAP Lubliniec. Oferta powinna również zawierać koszty montażu, uruchomienia oraz 
szkolenia     
5. Koszt opracowania oferty i wszelkie inne koszty związane z przedstawieniem oferty leżą wyłącznie po 
stronie Oferenta. 
6. Oferta powinna zawierać:  

- Specyfikację techniczną urządzenia w języku polskim lub angielskim 
- Warunki płatności 
- Okres gwarancji  
- Czas dostawy 
- Informacje o warunkach wsparcia posprzedażowego 
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V. Kontakt z zamawiającym 
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Bok 
            e-mail: a.bok@elhand.pl 
      Tel.: +48 34 34 73 106 
VI. Termin i miejsce złożenia oferty 
1. Ofertę należy przesłać do dnia 10 maja 2019 r. 
2. Oferta powinna być ważna co najmniej 6 miesięcy 
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 
4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej na adres: a.bok@elhand.pl  i info@elhand.pl  
- poczty tradycyjnej, kuriera lub osobiście na adres:  
- ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o. o., ul. Klonowa 60, 42-700 Lubliniec 
5. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą brane pod uwagę. 
6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,  
    że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. 
 
VI. Informacje dotyczące wyboru oferty 
1. Ocena i wybór oferty nastąpią w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. 
2. Ocena ofert zostanie dokonana przez Zarząd firmy     ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. 
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących  
    treści złożonych ofert. 
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów opisanych poniżej.  
5. Oferent, który uzyska największą liczbę punktów, otrzyma zamówienie od Zamawiającego.  
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez stronę internetową,  
    tablicę ogłoszeń oraz pocztą elektroniczną. 
7. Oferty dla których cena zostanie podana w innych walutach zostaną przeliczone na wartość euro   
     po kursie z dnia oceny i wyboru oferty. 
8. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany 
    zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły  
    być wprowadzane z powodu: 

● Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa  
    po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów, 
● Zmiana umownego terminu wykonania umowy, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia  
   w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą  
   żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania  
   zawartej  umowy. 

 

KRYTERIA OCENY OFERT - SPEŁNIENIE KRYTERIÓW SPECYFIKACJI: 
AD.1: NAWIJARKA DO UZWOJEŃ: 

L.p Wymaganie Kryterium 
Punktacja (ilość pkt) 

Spełnia Nie spełnia 

1. Zakres regulacji posuwu 0 - 160 mm / 1 obrót 5 0 
2. Max. długość nawijanej cewki  1000 mm 5 0 
3. Max. średnica nawijanej cewki 1400 mm 5 0 
4. Max. waga nawijanej cewki 700 kg 5 0 
5. Max. odległość między konikami 1500 mm 5 0 
6. Max. prędkość nawijania 150 / 75 obr./min 5 0 
7. Moment obrotowy  800 / 1600 Nm 5 0 
8. Zasilanie 3x400 V; 50 Hz 5 0 

9. 

Niezależne 2 suporty z napędami dla 
napędu napinacza drutu i osprzętu 

Suport nr 1 z przodu 
nawijarki 
Suport nr 2 z tyłu 
nawijarki 

10 0 

10. 
System hamowania drutu nawojowego, 
profilowego   

Maksymalna szerokość 
sumaryczna napinanych 
drutów 60 mm 

10 0 

11. Ruchomy konik mechaniczny  Zakres regulacji 100 mm 2 0 
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12. 
Maksymalna rozmiary nawijaki  B x L  3000 mm  x ok. 

5200 mm 
Wymiar B  

10 
Wymiar B  

0 

13. 
System sterowania elektronicznego Z pamięcią minimum 100  

programów nawijania 
5 0 

14. Podtrzymanie zasilania UPS 5 0 

15. 

Wymagania dodatkowe 
- na łożu nawijarki w osi nawijarki musi 
być umieszczona szczelna wanna 
metalowa   

500 x 1500 x 100 mm 5 0 

 

 - CZAS DOSTAWY: 
Czas dostawy krótszy i równy  4 miesiące     - 25 pkt  
Czas dostawy  dłuższy niż 4 miesiące do 5 miesięcy    - 20 pkt 
Czas dostawy  dłuższy niż 5 miesiące do 6 miesięcy    - 15 pkt 
Czas dostawy  dłuższy niż 6 miesiące do 7 miesięcy    - 5 pktt 
Czas dostawy powyżej 7 miesięcy      -  0 pkt  
  
- OKRES GWARANCJI (liczony od daty protokołu odbioru maszyny) 
Czas gwarancji do 24 miesięcy        -   0 pkt 
Czas gwarancji od 25 do 36 miesięcy       -   5 pkt 
Czas gwarancji od 37 do 48 miesięcy       - 10 pkt 
Czas gwarancji od 49 do 59 miesięcy      - 15 pkt 
Czas gwarancji równy i dłuższy niż 60 miesięcy     - 20 pkt 
 
- CZAS REAKCJI W OKRESIE GWARANCYJNYM W POSTACI WIZYTY SERWISANTA W CELU 
USUNIĘCIA USTERKI NIEWYMAGAJĄCEJ SPROWADZENIA CZĘŚCI  
Czas do 8 godzin         –  20 pkt 
Czas dłuższy niż 8 godzin do 24 godzin      –  15 pkt 
Czas dłuższy niż 24 godzin do 48 godzin     –  10 pkt 
Czas dłuższy niż 48 godzin       –    0 pkt 
 
- CZAS REAKCJI W OKRESIE POGWARANCYJNYM W POSTACI WIZYTY SERWISANTA W CELU 
USUNIĘCIA USTERKI  NIEWYMAGAJĄCEJ SPROWADZENIA CZĘŚCI  
Czas do 8 godzin         –  20 pkt 
Czas dłuższy niż 8 godzin do 24 godzin      –  10 pkt 
Czas dłuższy niż 24 godzin do 48 godzin     –    5 pkt 
Czas dłuższy niż 48 godzin       –    0 pkt 
 
- CENA (netto) 
AD.1: NAWIJARKA DO UZWOJEŃ 
 
Do          85.000 EUR         - 35 pkt 
Powyżej 85.000 EUR  - do 90.000 EUR       - 30 pkt 
Powyżej 90.000 EUR  - do 95.000 EUR       - 25 pkt 
Powyżej 95.000 EUR  - do 100.000 EUR      - 10 pkt 
Powyżej 100.000 EUR          -   0 pkt 
 
UWAGA: 
W postępowaniu nie mogą brać udziału Oferenci powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 
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. 
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Załącznik nr 1 do konkursu ofert 
 
Szkic rozmieszczenia elementów nawijarki 

 


