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Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
NIP: 648-00-01-415 

Zapytanie ofertowe na:
1. Urządzenia do testów elektrycznych i funkcjonalnych

2. Automat montażowy SMD
3. Frezarkę

4.  Urządzenie do szybkiego, automatycznego 
programowania procesorów

5. System informatyczny do nadzorowania produkcji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 –Wsparcie projektów celowych,

Oś priorytetowa IV: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Tytuł projektu:  Stworzenie innowacyjnego systemu oświetlenia 
awaryjnego opartego na technologii PLC

Strona 1 z 6
Kopiowanie  i  rozpowszechnianie  tego  dokumentu,  w  całości  lub  częściowo,  w  jakiejkolwiek  formie,  jest 
niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Hybryd Sp. z o.o.



 

Projekt  współfinansowany  ze 
środków  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach 
Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka

1. Charakterystyka zamawiającego  
Firma  HYBRYD  została  założona  w  1986  roku  pod  nazwą:  Przedsiębiorstwo  Projektowania  
i  Produkcji  Urządzeń  Elektronicznych  Hybryd  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zabrzu.  Produkowano 
wówczas układy hybrydowe grubowarstwowe dla potrzeb urządzeń medycznych, później ofertę 
rozszerzono o zastosowania w urządzeniach sygnalizacyjnych dla kolejnictwa, a następnie dla 
motoryzacji.  W  roku  1996  siedziba  firmy  została  przeniesiona  do  Pyskowic  koło  Gliwic. 
Rozbudowie uległ park maszynowy. Technologię produkcji rozszerzono o montaż układów na 
płytkach  PCB.  Od  1997  roku  poszerzono  asortyment  produkowanych  wyrobów  o  układy 
elektroniczne do zasilania świetlówek elektroluminescencyjnych tzn. stateczniki elektroniczne  
i  moduły  awaryjne.  W  trakcie  ciągłego  doskonalenia  wyrobów  wprowadzono  do  produkcji 
układy zasilania oświetlenia awaryjnego wyposażone w interfejs cyfrowy Większość produkcji  
oparta  jest  o  własne  konstrukcje,  opracowane  w  dziale  konstrukcyjnym.  Wysoką  jakość 
produktów i usług potwierdza Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodny 
z normą ISO 9001:2008.

2. Przedmiot dostawy  

2.1. Urządzenia  do  testów  elektrycznych  i  funkcjonalnych –  urządzenie  do  testowania  wykonanych 
układów elektronicznych. Ma służyć do testowania płytek PCB przy pomocy elektrod pomiarowych 
oraz posiadać powinno możliwość konfigurowania różnych układów pomiarowych.

2.2. Automat montażowy SMD - urządzenie służące do produkcji układów, gwarantujące lepszą jakość, 
wydajność,  umożliwiające  uzyskanie  większego  stopnia  upakowania  elementów  na  płytce.  
Charakteryzować się ma polem układania  elementów ok.  300 x  500 mm, zakresem rozkładanych 
elementów w obudowach: od 0402 do 30 x 30 mm QFP i BGA oraz wydajnością ok. 2000 elementów 
na godzinę,  

2.3. Frezarka -  Urządzenie  do  dokładnej  i  wysokowydajnej  obróbki  detali  używanych  do  budowy 
elementów sytemu oświetlenia  awaryjnego:  elementy  obudów elektronicznych  układów zasilania 
awaryjnego , opraw awaryjnych – kierunkowych, detali jednostek centralnych i wzmacniaczy sygnału 
(rozdzielaczy)  oraz  do  wykonania  drobnego oprzyrządowania  niezbędnego do  produkcji  urządzeń 
składowych wnioskowanego systemu.
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2.4. Urządzenie  do szybkiego,  automatycznego  programowania  procesorów –  urządzenie  służące  do 
programowania mikroprocesorów w partiach produkcyjnych, posiadające możliwość programowania 
procesorów różnych dostawców, układ do wizualizacji  procesu programowania, możliwość wyboru 
różnych wersji wgrywanego oprogramowania.

2.5. System  informatyczny  do  nadzorowania  produkcji –  zakup  licencji  na  oprogramowanie,  które 
zautomatyzuje proces produkcyjny nowego systemu oświetlenia awaryjnego. System ten nadzorować 
ma z jednej strony stan magazynowy Wnioskodawcy, proces produkcyjny, proces testowania oraz 
proces kontroli  jakości.  Zaopatrzony powinien być w system ekspercki,  który porównywać będzie  
wzorcowe układy elektroniczne do układów będących wynikiem procesu produkcyjnego.

3. Miejsce składania oferty

Oferty należy składać w siedzibie firmy: 
Hybryd Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

lub  wysłać  na  adres:  andrzej.krzesinski@hybryd.com.pl (następnie  w  terminie  do  7  dni 
dostarczyć  do zamawiającego pełną papierową dokumentację ofertową wraz z  wymaganymi 
załącznikami podpisaną przez osoby uprawnione). 

4. Terminy związane z zapytaniem ofertowym

Zdarzenie Data
Ostateczny termin składania ofert 14.05.2013 r.

Termin oceny ofert i negocjacji z  oferentami 20.05.2013 r.
Ostateczny termin realizacji 31.12.2013 r.

5. Osoba do kontaktu  
     Andrzej Krzesiński
     Prezes Zarządu
     Tel.  +48 (32)233 98 83
     Fax. +48 (32)233 98 84 
     E-mail: andrzej.krzesinski@hybryd.com.pl 
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6. Kryteria oceny   

Kryterium Waga
Cena netto 50%

Parametr: cena do funkcjonalność 50%

Wybór  oferenta  dokonany  zostanie  na  podstawie  największej  ilości  uzyskanych  punktów, 
zgodnie ze wzorem:
                                            Ocena końcowa = ∑ P(k)
P(k) = cena * M(k),
gdzie:
M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium maksymalnie 
można uzyskać 100 punktów.
Liczba  punków  przyznanych  oferentowi  w  danym  kryterium  zostanie  obliczona  zgodnie  ze 
wzorem:
M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]}
n – liczba oferentów,
k – kolejność w kryterium 

7. Dodatkowe informacje i wymagania  
1. Oferent  zobowiązany  jest  złożyć  formularz  oferty  stanowiący  załącznik  do  niniejszego 

zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe  wymagania dotyczące  przedmiotu zamówienia można uzyskać  od   osoby 

kontaktowej  w formie odpowiedzi na maila  lub bezpośrednio na  spotkaniu.
3. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 
4. Wszelkie  dokumenty  składające  się  na  ofertę  powinny  być  podpisane  przez  osobę 

uprawnioną  do  reprezentowania  Oferenta,  a  ewentualne  kopie  dokumentów 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 
wymagają zachowania formy pisemnej. 

6. Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Wykonawców,  którzy  nie  spełniają  warunków 
udziału w postępowaniu. 

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy 
nie zostali wykluczeni z postępowania.

10. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  rezygnacji  z  podjęcia  negocjacji  z  wybranymi 
oferentami bez podania przyczyny.

11. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 
negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej.

12. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zamówienia  tylko  wybranych  pozycji  z 
przedstawionej oferty.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania 
negocjacji.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski lub angielski potwierdzonym przez Dostawcę. 

15. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
16. Oferty wariantowe będą odrzucane.
17. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
18. Oferenci  uczestniczą  w  postępowaniu  ofertowym  na  własne  ryzyko  i  koszt,  nie 

przysługują  im  żadne  roszczenia  z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od 
postępowania ofertowego.

19. Ocena  zgodności  ofert  z  wymaganiami  Zamawiającego  przeprowadzona  zostanie  na 
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 
podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

20. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  sprawdzania  w  toku  oceny  ofert  wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

21. Po  zakończeniu  postępowania  Zamawiający  zawiadomi  Dostawcę  
z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy.

22. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz ofertowy. 

………………………………………………………
Pieczęć i podpis 
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……………….; dn......................r.
/miejscowość, data/

FORMULARZ OFERTOWY
Niniejszym składamy ofertę w  odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.04.2013 
Podejmujemy  się  wykonania  zamówienia  będącego  przedmiotem  zapytania  ofertowego, 
zgodnie z wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

Przedmiot zamówienia Cena  netto 
(PLN)

Cena  brutto 
(PLN)

1 Urządzenia  do  testów  elektrycznych  i 
funkcjonalnych

2 Automat montażowy SMD

3 Frezarka

4 Urządzenie  do  szybkiego,  automatycznego 
programowania procesorów

5 System informatyczny do nadzorowania produkcji

Warunki i termin płatności: ................ dni od daty wystawienia  faktury  

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.
2. Cena za usługę obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w Zapytaniu ofertowym 

z dnia 26.04.2013 r., oraz przewidziane prawem.
3. Termin związania ofertą wynosi 150 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
4. Wymagany termin realizacji – do dnia 31.12.2013
5. Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.
6. Wyrażamy zgodę na zamówienie częściowe.
7. Załączniki……..

……………………………………………………………………………………………………
/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/
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