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ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 5/RPO z dnia 14.12.2018 

w ramach projektu RPKP.01.06.02-04-0254/16 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy 

ARTMETAL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ-00-04-

028/16) w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.  

 

 

I. ZAMAWIAJACY 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 

ul. Gęsia 16, 85-447 Bydgoszcz 

NIP: 9670482626 

REGON: 093057499 
 
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego środka trwałego: system 

magazynowania i załadunku, 1 szt. o poniższej minimalnej Specyfikacji technicznej. 

Oferent może zaproponować parametry równoważne dla każdej z charakterystyk 

technicznych/parametrów technicznych przedstawionej poniżej Specyfikacji technicznej, przy 

zachowaniu wymaganej funkcjonalności środka trwałego, tj. załadunek  magazyn – laser, 

profili i rur, przenoszenie do automatycznego załadunku przy wycinarce laserowej.  

2. Specyfikacja techniczna:  

 suwnica portalowa Q = 1t, 

 rozpiętość L = 3 m, 

 wysokość h = 2,4 m, 

 wciągnik elektryczny, 

 instalacja elektryczna,  

 gniazdo do zasilania, 

 system przesuwnych wózków - tzw. firana kablowa, 

 kaseta sterownicza, 

 koła jezdne o odpowiedniej wytrzymałości dla transportu ładunku. 

 

 

III. KOD CPV 

1. Kod CPV: 43800000-1 

2. Pełna nazwa: Urządzenia warsztatowe 
 

 

IV. WARUNKI DOSTAWY 

1. Wykonanie całego zamówienia (realizacja dostawy) musi nastąpić nie później niż 

28.12.2018. Potwierdzeniem będzie podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy. 

2. Harmonogram realizacji zamówienia: 

1. od 14.12.2018 do 27.12.2018: termin składania ofert przez Oferentów, 

2. 27.12.2018: analiza ofert przedstawionych przez Oferentów, wybór najkorzystniejszej 

oferty  pod względem ekonomicznym, złożenie zamówienia, 

3. do 28.12.2018: dostawa do Zamawiającego. 
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4. Oferty zawierające termin dostawy wykraczający poza 28.12.2018 będą odrzucane.  

3. Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia urządzenia. 

4. Warunki płatności: płatność 100% po obustronnym podpisaniu bezusterkowego protokołu 

zdawczo - odbiorczego. Za chwilę zapłaty Wynagrodzenia Strony uznają datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. Faktura VAT wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, 

bezpodstawnie lub bez Protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego nie rodzi 

obowiązku zapłaty. Zamawiający i Wykonawca mogą ustalić inne warunki płatności za 

obopólną zgodą i zamieścić te warunki w treści faktury VAT. 

5. Kategoria ogłoszenia: Dostawa  

6. Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota 

Grzenia, ul. Rekreacyjna 5, 86-065 Lisi Ogon, woj. kujawsko – pomorskie. Dostawa do wyżej 

wskazanego miejsca realizacji na koszt Dostawcy.  
 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Oferent składa ofertę zgodnie z wytycznymi wskazanymi w pkt VI niniejszego zapytania 

ofertowego.  

2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym.  Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do 

oferty wypełniony załącznik o braku powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym 
– wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. 

Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować na moment realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia 

oraz uprawnieniami do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami 

prawa. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia wraz 

z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Oferta musi zawierać kompletne i spójne informacje. Wymagane jest przygotowanie oferty na 

Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, zgodnie z 

wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta powinna być sporządzona 

w języku polskim lub angielskim. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca 

się sporządzenie oferty na komputerze. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Oferta poprawna formalnie musi:  

1. Zawierać pełną nazwę Oferenta, dane kontaktowe,  

2. Zawierać, co najmniej, cenę netto w EUR, USD lub PLN, 

3. Zawierać opis produktu (np. nazwa, model, seria, numer katalogowy, itp.) oraz 

informację o pozostałych wymaganiach zgodnie z punktem Opis przedmiotu 

zamówienia przedstawionego w pkt II, 

4. Zawierać wszystkie wymagane załączniki, 

5. Powoływać się na numer zapytania ofertowego,  

6. Być złożona w terminie, miejscu i sposobie określonymi w części VIII 

7. Zawierać termin ważności niekrótszy niż wskazany w pkt VIII. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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VII. SPOSÓB OCENY OFERT, KRYTERIA OCENY OFERT  
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów formalnych:  

1. złożenie oferty w terminie, miejscu i sposobie określonymi w części VIII, 

2. przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części VI, 

3. dołączenie do oferty oświadczenia o braku powiązania osobowego i kapitałowego z 

zamawiającym (załącznik 2), 

4. dołączenie do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(załącznik 3). 

2. Kryteria oceny punktowej ofert poprawnych pod względem formalnym oraz 

sposób/metodologia dokonywania oceny:  

 

Kryterium 1 Cena netto 0-100pkt  

 

W Kryterium 1 „Cena netto” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Kryterium 1 =  
cena oferty najniższej x 100 

cena oferty ocenianej 

 

 

3. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1; max 100 pkt. 

4. Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego 

średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert. 

 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Termin składania ofert upływa: 27.12.2018, godz. 10:00 CET, 

2. Wymagana ważność oferty:  min. 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert. 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy składać: 

- w formie pisemnej osobiście w sekretariacie w miejscu wykonywania działalności 

gospodarczej przez Zamawiającego: ul. Rekreacyjna 5, 86-065 Lisi Ogon, w zamkniętej 

kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego na adres: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia, ul. Rekreacyjna 5, 86-065 

Lisi Ogon oraz zapis: „ZAPYTANIE OFERTOWE 5/RPO – OFERTA” 

-  w formie pisemnej przesyłką pocztową / kurierską w zamkniętej kopercie zawierającej: 

pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego na adres: Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia, ul. Rekreacyjna 5, 86-065 Lisi Ogon oraz 

zapis: „ZAPYTANIE OFERTOWE 5/RPO – OFERTA”, lub: 

- w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: d.grzenia@amg24.pl Oferty składane drogą 

elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „ZAPYTANIE OFERTOWE 5/RPO – 

OFERTA” 
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty 

do Zamawiającego.  

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

6. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.amg24.pl   

mailto:d.grzenia@amg24.pl
http://www.amg24.pl/
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9. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu wykonywania działalności przez Zamawiającego,  ul. 

Rekreacyjna 5, 86-065 Lisi Ogon, sala konferencyjna dnia 27.12.2018, godz. 10:30 CET.  

10. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Dorota Grzenia, właściciel, e-mail: 

d.grzenia@amg24.pl; tel. +48 604 468 155. 

 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
1. Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Dostawcy/Wykonawcy. Informacja o 

wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od dostawy we 

wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert.  

 

 

X. DODATKOWE INFORMACJE  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, odwołać lub zmienić jego treść, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały istotny wpływ na treść 

ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało 

wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.  

2. Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia udziela Osoba do 

kontaktu ws. zapytania. 

3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a 

Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli 

wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu 

wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień 

Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej publikacji ogłoszenia. 

4. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty 

przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5. Zamawiający ubiega się o współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent 

zobowiązuje się, dla celów kontroli, do archiwizowania dokumentacji, związanej z 

zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w 

szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów dostawy towarów lub 

wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych. 

6. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom 

instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu. 

7. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających. 

8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, por. Regulamin konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ-00-04-028/16 dostępny na stronie 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=34  

9. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki. 
 

 

mailto:d.grzenia@amg24.pl
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=34
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 5/RPO z dnia 14.12.2018 

Formularz Oferty 

 

Dla: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 5/RPO z dnia 14.12.2018 na dostawę fabrycznie nowego 

środka trwałego: system magazynowania i załadunku, 1 szt. składamy poniższą ofertę: 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa 

  

Adres 

  

NIP 
 

Nr KRS / EDG 
 

Dane Osoby Kontaktowej: 

Imię i Nazwisko 
 

Adres e-mail 
 

Telefon 
 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - autokontrola: 

*zaznaczyć właściwe 

Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia 

zamówień podmiotom powiązanym: 

Dołączono Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym) 

TAK / NIE*  

Podmiot spełnienia warunki udziału w postępowaniu: 

Dołączono Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu 

TAK / NIE* 

Parametry oferty: 

Okres ważności oferty 
 

Określenie przedmiotu oferty (zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów): 

- do tego punktu można dodać załącznik własny Oferenta 
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Odniesienie do Kryteriów wyboru oferty: 

Cena netto (PLN) 

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż 

PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona 

przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP 

dostępnego w dniu otwarcia ofert. 

Oświadczamy, że wykonamy całość 

przedmiotu zamówienia za cenę netto 

SUMA: 

 

___________________________ 

Kwota podatku od towarów i usług VAT* 

*w przypadku wyrażenia ceny z walucie innej niż 

PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona 

przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP 

dostępnego w dniu otwarcia ofert. 

SUMA podatku VAT: 

 

 

 

___________________________ 

Cena brutto (PLN) 

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż 

PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona 

przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP 

dostępnego w dniu otwarcia ofert. 

Oświadczamy, że wykonamy całość 

przedmiotu zamówienia za cenę brutto 

SUMA: 

 

_________________________ 

 

W związku z powyższym, oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia zgodnie  

z poniższym kosztorysem: 

 

L.p. 
Nazwa 

zwyczajowa  

Nazwa handlowa 

(producent, 

model, typ, seria, 

itp.) 

Jedno

stka 

miary 

Liczba 

jednostek 

(1) 

Stawka  

za jednostkę  

(2) 

Całkowita 

cena PLN 

brutto 

(3 = 1 x 2) 

1 
System 

magazynowania i 

załadunku, 1 szt. 

 szt. 1   

Razem  

Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikami do Zapytania 

Ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy 

określone w Zapytaniu Ofertowym. 

Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w 

Zapytaniu Ofertowym i w Załącznikach do Zapytania Ofertowego. 

W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zrealizować dostawę w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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Załączniki: 

 Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o braku powiązań osobowych / 

kapitałowych z Zamawiającym 

 Wypełnione, podpisane i opieczętowane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu 

 Podpisany i opieczętowany Załącznik własny Oferenta do Określenia przedmiotu oferty (jeśli 

dotyczy) 

 Inne, np. pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta (jeśli dotyczy) 

 

 

Imię i nazwisko osoby  

upoważnionej do złożenia oferty  

 

 

 

Stanowisko służbowe 
 

 

 

Data i podpis 

 

 

Pieczęć firmowa 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 5/RPO z dnia 14.12.2018 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych  

 

Dla: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 
 

 

Nazwa Wykonawcy  …………………………………………………………….. 

 

Adres Wykonawcy  …………………………………………………………….. 

 

Miejscowość   ……………………….  Data …………………. 

 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 5/RPO z dnia 14.12.2018 na dostawę fabrycznie nowego 

środka trwałego: system magazynowania i załadunku , 1 szt. oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) 

powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

……………………………………………………  

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta) 

 
 

 

 

……………………………………………………  

(pieczęć firmowa Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 5/RPO z dnia 14.12.2018 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Dla: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTMETAL Dorota Grzenia 
 

 

Nazwa Wykonawcy  …………………………………………………………….. 

 

Adres Wykonawcy  …………………………………………………………….. 

 

Miejscowość   ……………………….  Data …………………. 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe 5/RPO z dnia 14.12.2018 na dostawę fabrycznie nowego 

środka trwałego: system magazynowania i załadunku, 1 szt. oświadczam(y), że spełniam(y) warunki 

udziału w postępowaniu umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

 

….……………………………………………. 

(data i podpis upoważnionego  przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………  

(pieczęć firmowa Oferenta) 

 

 

 


