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        Kożuszki Parcel, 23 października 2017 roku 

MFO SPÓŁKA AKCYJNA 
Kożuszki Parcel 70A,  
96-500 Sochaczew 
NIP: 8371605871 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z planowaną realizacją projektu pn. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe przez przedsiębiorstwa MFO SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności 

postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu:  

 

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej „Badanie wpływu geometrii narzędzi i parametrów procesu na 

jakość wyrobu – złożonego profilu kształtowego” 

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej „Badanie wpływu geometrii 

narzędzi i parametrów procesu na jakość wyrobu – złożonego profilu kształtowego” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Jakość złożonego profilu kształtowego jest definiowana jako dokładność kształtowo – profilowa oraz 

wielkość i rozmieszczenie siatki mikropęknięć. Celem badań jest opracowanie założeń do budowy linii 

pilotażowej pozwalającej na wykonywanie, w innowacyjnej technologii, złożonych profili o wysokich 

wymaganiach użytkowych. Linia pilotażowa musi spełniać wymagania założeń projektu INDUSTRIE 4.0. 

1. Badanie wpływu geometrii i lokalnych własności wstęgi po operacji pocienienia na możliwość 

kształtowania profilu i jakość wyrobu finalnego oraz własności użytkowe 

2. Badanie wpływu geometrii narzędzi na szerokość wstęgi 

3. Badanie wpływu geometrii narzędzi na własności materiału w strefie odkształcenia - giętności 

4. Badanie wpływu geometrii narzędzi na odkształcenia powrotne 

5. Badanie wpływu parametrów procesu na własności materiału i geometrię przekroju profilu 

6. Badanie efektów cieplnych w procesie pocieniania i procesie kształtowania w celu opracowania 

układu chłodzenia w linii pilotażowej. 

7. Projekt toru pomiarowego uwzględniający dobór odpowiednich czujników wraz z nadzorem do 

stanowiska  eksperymentalnego. 
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Badanie wpływu geometrii i lokalnych własności wstęgi po operacji pocienienia na możliwość 

kształtowania profilu i jakość wyrobu finalnego oraz własności użytkowe 

1. Badanie granicznych wartości stopnia pocienienia na zdolność gatunków stali do dalszego 

kształtowania profilu o złożonej geometrii 

2. Badanie wpływu pocienienia na własności użytkowe wyrobu końcowego, określenie granicznych 

wartości pocienienia i kąta przejścia 

3. Badanie wpływu parametrów procesu oraz geometrii profilu na masę jednostkową profilu przy 

założeniu zachowania własności użytkowych wyrobu  

W badaniu niezbędne jest wykonanie próbek pocienionych w różnym stopniu, a następnie zagiętych (np. na 

prasie krawędziowej). Próbki po pocienieniu i zagięciu będą analizowane pod mikroskopem celem 

ujawnienia pęknięć i mikropęknięć. Badanie wpływu parametrów procesu i geometrii profilu na masę 

jednostkową wymaga wykonania zadań optymalizacji konstrukcji przy zachowaniu sztywności i 

wytrzymałości profilu dla różnych gatunków stali. 

Badanie wpływu geometrii narzędzi na szerokość wstęgi 

1. Badanie granicznej szerokości wstęgi po operacji pocieniania wykonywane jest dla materiałów 

spełniających wymagania klas odporności ogniowej (trzy klasy odporności), 

2. Badanie wpływu schematów walcowania na krytyczne wartości obciążeń klatek linii pilotażowej, 

3. Badanie wpływu stopnia pocienienia wstęgi na występowanie siatki mikropęknięć w procesie 

kształtowania, 

Do wykonania badań wpływu geometrii narzędzi niezbędne jest wykonanie pomiarów własności 

materiałów – stali – stosowanych w produkcji złożonych profili o wysokich wymaganiach użytkowych. Do 

wykonania badań siatki mikropęknięć niezbędne jest wykonanie oprzyrządowania (matryce i stemple o 

różnych promieniach i kątach) do zamocowania na uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej. 

Badanie wpływu geometrii narzędzi na własności materiału w strefie odkształcenia - giętności 

1. Badanie wpływu geometrii rolek - kształtu i kąt natarcia – na stan odkształceń w strefie 

kształtowania 

Ocena stopnia zgniotu w strefie odkształcenia na próbkach przygotowanych na linii eksperymentalnej (linia 

powstanie na bazie istniejącej linii produkcyjnej wyłączonej z bieżącej eksploatacji a uzupełnionej w 

niezbędne narzędzia i tory pomiarowe): analiza mikroskopowa, badania własności mechanicznych w strefie 

zgniotu. 

Badanie wpływu geometrii narzędzi na odkształcenia powrotne 

1. Badanie wpływu kształtu rolki i kąta natarcia na odsprężynowanie krawędzi profilu poddawanych 

procesowi łączenia 
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2. Badanie wartości granicznych odsprężynowania na przekroju profilu umożliwiających 

przeprowadzenie procesu spawania 

Badanie wpływu parametrów procesu na własności materiału i geometrię przekroju profilu 

1. Badanie wpływu parametrów procesu na szerokość wstęgi 

2. Badanie wpływu parametrów procesu na własności materiału w strefie odkształcenia – giętności 

3. Badanie wpływu parametrów procesu na odkształcenia powrotne 

4. Badanie wpływu prędkości odkształcenia na zachowanie materiału w strefie odkształcenia 

Badanie efektów cieplnych w procesie pocieniania i procesie kształtowania w celu opracowania układu 

chłodzenia w linii pilotażowej. 

1. Badania efektów cieplnych na linii technologicznej eksperymentalnej (linia technologiczna 

porównawcza w MFO wykonująca profile o skalowalnej pracach gięcia) 

2. Badanie numeryczne pracy gięcia wytypowanego profilu 

3. Badanie porównawcze z linii technologicznej eksperymentalnej i wyników numerycznych 

Projekt toru pomiarowego uwzględniający dobór odpowiednich czujników wraz z nadzorem do 

stanowiska  eksperymentalnego. 

Do przeprowadzenia badań przemysłowych niezbędne jest zbudowanie stanowiska  (jako stanowisko 

można wykorzystać fragment starej linii technologicznej, po uprzednim jej dozbrojeniu) – linii 

eksperymentalnej – złożonego z co najmniej trzech klatek. W linii eksperymentalnej powinny zostać 

zainstalowane czujniki i tory pomiarowe procesu rejestrujące krytyczne wielkości, niezbędne do 

monitorowania i sterowania procesem kształtowania profili o złożonej geometrii i własnościach 

użytkowych. Jest to zgodne z założeniami projektu INDUSTRIE 4.0 

 

Planowany termin realizacji prac badawczych: najpóźniej do grudnia 2018 roku 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

 

2. Planowany termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku 

 

3. Warunki udziału w postepowaniu: 

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 
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2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we 

wskazanych terminach. 

3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich 

podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań. 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 

dokumentów: 

1) Złożenie oferty zawierającej: 

 Nazwę, adres i NIP wykonawcy 

 Datę wystawienia oferty 

 Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów 

 Termin ważności oferty 

 Cenę netto i brutto 

 

Koszt wykonania prac badawczych powinien obejmować: 

a. Uruchomienie stanowiska eksperymentalnego (fragment linii produkcyjnej przygotowanej jako linia 

eksperymentalna uzbrojona w trzy klatki kształtujące)  

b. Uzbrojenie linii eksperymentalnej (linia powstanie na bazie istniejącej linii produkcyjnej wyłączonej z 

bieżącej eksploatacji a uzupełnionej w niezbędne narzędzia i tory pomiarowe) 

c. Badania – modelowanie numeryczne 

d. Badanie własności materiałów 

e. Badania – weryfikacja modelu – przeprowadzenie doświadczeń 

f. Opracowanie wyników i wykonanie raportów 

 

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: 

 Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 
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 Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłową realizację zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub 

pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

3) Podmiot powinien dysponować: 

 laboratorium badań metalograficznych, wyposażonym w szlifierki do zgładów, pracownię 

chemiczną z wyposażeniem pozwalającym na wykonanie zgładów trawionych, mikroskopy 

pozwalające na wykonanie zdjęć metalograficznych w zakresach od x5 do x50 i od x50do x1000, 

 oprogramowaniem komputerowym do analizy obrazów metalograficznych, pozwalające na ocenę 

ilościową geometrii taśmy w strefie rozkroju oraz w strefie otworowania, 

 możliwością wykonania pobrań materiału do badań we wskazanym przez zlecającego czasie, 

wynikającym z procesów technologicznych i cyklu planowania produkcji, nie dłuższym niż 12 godzin, 

tj. w dniu następnym od zawiadomienia, 

 udokumentowaną znajomością linii technologicznych wykorzystujących giętarki wielorolkowe, 
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 wyposażeniem umożliwiającym samodzielne, nie perturbujące procesu produkcyjnego, pobranie 

próbek (zdolność do samodzielnego pobrania materiału badawczego), 

 oprogramowanie dedykowane do modelowania procesów kształtowania profili na rolkach w wersji 

komercyjnej, np. SimufactForming, Copra, itp., 

 wiarygodnością jednostki naukowej, udokumentowaną realizacją badań zlecanych w trybie 

konkursu, 

 kadrą posiadającą doświadczenie w zakresie technologii kształtowania blach (gięcie , wykrawanie, 

tłoczenie), udokumentowane publikacjami i realizacją zleceń z przemysłu dotyczącymi tych 

zagadnień 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.  

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub na 

formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 

3 niniejszego zapytania ofertowego.  

 

Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od 30 

października  2017 r. 

 

Sposoby składania ofert: 

1) Na adres mailowy: biuro.zarzadu@mfo.pl 

2) Osobiście w siedzibie firmy: MFO S.A., Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew 

3) Pocztą, listem poleconym, przesyłką kurierską na adres firmy: MFO S.A., Kożuszki Parcel 70A, 96-

500 Sochaczew 

 

5. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30 października 2017 r. 

• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W każdym czasie 

postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego 

zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego 

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 

mailto:biuro.zarzadu@mfo.pl
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• Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na stronie internetowej o wynikach postępowania 

albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania / zmian zapytania ofertowego w każdym 

momencie postępowania. 

 

6. Kryteria oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

kryteria oceny ofert waga  
maksymalna liczba 
punktów 

a) cena netto  PLN/EUR 80% 80 

b) termin realizacji zamówienia 20% 20 

(w przypadku oferty w EUR, do przeliczenia na złotówki zostanie przyjęty kurs EUR z dnia dokonywania 
porównania ofert) 
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  

a) punkty w ramach kryterium ceny netto PLN/ EUR  będą przyznawane wg następującej formuły:          
    C min 

A n = ----------------- x 100 x 80% 
                C r 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 

 

b) Punkty w ramach kryterium termin realizacji zamówienia rozumiany jako „czas niezbędny do 

wykonania gotowego prototypu liczony od dnia zawarcia umowy” będą przyznawane wg 

następujących przedziałów:  

 Do 6 miesięcy – 20 pkt 

 Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy – 10 pkt 

 Powyżej 12 miesięcy – 0 pkt 

 

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z 

MFO S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między MFO S.A. lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MFO S.A. lub osobami wykonującymi w 

imieniu MFO S.A. czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
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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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o 
braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) lub 
na ofercie/formularz oferenta. 
 

8. Warunki dokonania zmiany umowy:  

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy np. terminów realizacji zamówienia, warunków 

płatności  spowodowanych  czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, 

warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia / rozszerzenia 

zakresu rzeczowego. 

 Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za 

każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża zgodę 

składając ofertę na niniejsze zapytanie 

 

9. Zastrzeżenia 

 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy MFO S.A. do akceptacji oferty, w 

całości lub części. 

 MFO S.A. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

 MFO S.A. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

 Zamawiający wymaga zachowania poufności co do zakresu projektu, jego przebiegu oraz rezultatów 

projektu. 

 Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie umowa warunkowa. Warunkiem wejścia w życie ww. 

umowy będzie otrzymanie przez MFO S.A. dofinansowania projektu i/lub uzyskanie zgody NCBiR na  

wybór wykonawcy będącego przedsiębiorstwem (jeśli dotyczy). 


