TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k.

Olsztynek, 18.10.2017r.

Tymbark 156
34-650 Tymbark

Do
Oferentów biorących udział
w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia na realizację projektu p.n. „Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego systemu
transportu z hali produkcyjnej do magazynu wysokiego składania” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
Działanie Innowacyjne Firmy Poddziałanie RPWM.01.02.01 Działalność B+R Przedsiębiorstw
ozn. sprawy: 1/1.2.1/2017

Zamawiający, TYMBARK-MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tymbarku, informuje, iż w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
Do przygotowania oferty niezbędny będzie layout linii z podanymi wymiarami urządzeń. Proszę o przesłanie.
Odp.
Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia Oferentom rysunek magazynu Zamawiającego w Olsztynku wraz z
wymiarami linii produkcyjnej i urządzeń. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
Zamawiającego, udostępnienie ww. dokumentu możliwe jest po uprzednim zobowiązaniu się przez Oferenta do
zachowania poufności w odniesieniu do udostępnianych informacji. Zamawiający w załączeniu przedkłada stosowny
wzór oświadczenia o zachowaniu poufności, który to dokument wypełniony i podpisany należy przesłać
Zamawiającemu celem otrzymania przedmiotowego dokumentu. Ponadto istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w
przedmiotowym zakładzie Zamawiającego po uprzednim umówieniu terminu i warunków wizyty z Zamawiającym.

Pytanie 2:
Czy wymóg referencji ponad 2 mln. zł w przemyśle spożywczym jest obligatoryjny ?
Odp.
Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w punkcie 8.3 zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów poświadczających
należyte wykonanie usług zgodnie z informacją zawartą w ww. punkcie zapytania ofertowego.
Pytanie 3:
Odnośnie systemu qguar to akurat z tym systemem nie współpracowaliśmy natomiast jeżeli chodzi o wymianę danych
to współpracowaliśmy np z systemami: Movex, Navision. Robiliśmy też układy z indywidualnym śledzeniem palet z
linii produkcyjnych.
Odp.
Systemem obowiązującym u Zamawiającego jest qguar. W związku z tym Zamawiający wymaga by Oferent wykazał,
iż posiada doświadczenie w zakresie współpracy z tym systemem zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu
ofertowym.
Pytanie 4:
Czy w związku z pytaniem 2 i 3 możemy przystąpić do przetargu ?
Odp.
Każdy Oferent może wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oferty, które wpłyną do
Zamawiającego zostaną ocenione według tych samych zasad i warunków, które zostały określone w zapytaniu
ofertowym.

Załączniki:
- wzór oświadczenia o zachowaniu poufności.

