Projekt „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020

Karpin, 10.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018/RPOWM
(zaproszenie do składania ofert)
Nazwa zamówienia:
Zakup elementów linii technologicznej na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie technologii
produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości
odżywczej”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA.03.03.00-148948/17-00 „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów
ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”, WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
(KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141) z siedzibą w Karpinie, gm.
Dąbrówka, powiat wołomiński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.
Złożenie oferty przez podmiot nie jest równoznaczne z zawarciem umowy bądź zamówieniem
dostawy przez Zamawiającego.

Informacje dotyczące postępowania:
I.

Zamawiający:

WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
KRS: 0000535524, NIP: 1251629948, REGON: 360362141
Aleja Lipowa 53
05-252 Karpin
II.

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie aktywów trwałych umożliwiających wdrożenie produkcji
nowych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich w przedsiębiorstwie Zamawiającego.
III.

Sposób przeprowadzenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Wszelkie ewentualne odwołania do przepisów
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ustawy Pzp w treści niniejszego zapytania ofertowego należy traktować wyłącznie
jako wskazanie jednolitych i przejrzystych zasad dokonywania czynności w
postępowaniu, których dane odwołanie dotyczy.
3. Łączna wartość szacunkowa zamówienia (netto) przekracza równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla
dostaw.

IV.

Opis przedmiotu zamówienia
1. Kod CPV: 42215000-6 (Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji
żywności lub napojów)
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń do prowadzenia produkcji
wyrobów cukierniczych oraz wyposażenia do ich przechowywania, realizowana w
ramach projektu RPMA.03.03.00-14-8948/17-00 „Wdrożenie technologii produkcji
innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości
odżywczej”.
3. Do zadań Dostawcy/Dostawców należeć będzie:
a)
Dostawa urządzeń / wyposażenia zgodnie z poniższą specyfikacją
b)
Wykonanie montażu urządzeń w miejscu dostawy oraz pierwsze testowe
uruchomienie urządzeń, o ile wymagane jest to w specyfikacji bądź też
uwarunkowane jest sposobem eksploatacji bądź realizacją gwarancji
c)
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przedmiotu dostawy oraz usługę serwisu
pogwarancyjnego bezpośrednio, lub pośrednio poprzez autoryzowanego
przedstawiciela przez minimum 2 lata od daty upływu terminu obowiązywania
gwarancji oraz stałej ceny serwisu pogwarancyjnego obowiązującej w
powyższym terminie.
4. Miejsce dostawy i montażu: Karpin, Al. Lipowa 53, woj. mazowieckie
5. SPECYFIKACJA:

Zamówienie obejmuje poniższe części:
Część 1. Linia do dozowania ciast (1 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- moc min. 2x2,75 kW + 0,5 kW
- wymiary min. 280 x 130 x wysokość 165 cm
- wymiary max 550 x 350 x wysokość 280 cm
- wydajność min. 120 szt. / blaszek na godzinę (blaszki o wymiarach ok.:390 x 110 x
wysokość 60mm)
- montaż z uruchomieniem
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 2. Piec cukierniczy (2 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- moc min. 3,1 kW;
- zasilanie gazowe;
- wymiary min.: 2,7 x 2,1 x wysokość 2,5 m
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- jeden wsad – min. stelaż 600 blaszek – przy czym w przedmiotowym przypadku za blaszki
uznaje się foremki o średnicy 7 cm / 60 blach o wymiarach ok. 390 x 110 x wysokość 60mm
- montaż z uruchomieniem
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 3. Komora szokowa do schładzania wyrobów (1 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- możliwość schłodzenia min. 110 kg wyrobów od +90st.C do +3st.C w ciągu 90 minut.
- pojemność jednorazowo min. 5 stelaży – 300 blaszek (blaszka o wymiarach ok. 390 x 235 x
wysokość 60 mm)
- wymiary min. 210 cm x 150 cm x wysokość 280 cm
- montaż z uruchomieniem
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 4. Maszyna do kremów – Multizaparzacz (3 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- 2 szt. wsad min. 100 l, oczekiwane wymiary min. 110 x 90 x wysokość160 cm (przy czym
dopuszcza się odchylenie o 20% od podanych wartości), moc min. 10 kW
- 1 szt. wsad min. 20 l., oczekiwane wymiary min. 90 x 70 x wysokość150 cm (przy czym
dopuszcza się odchylenie o 20% od podanych wartości), moc min. 4 kW
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- uruchomienie testowe wraz z dostawą
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 5. Maszyna do krojenia biszkoptów (1 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- wydajność min. 6,45 m ciasta na minutę
- moc min. 1 kW
- wymiary min. 980 x 2000 x wysokość 1200 mm
- wymiary max: 1500 x 3000 x wysokość 2500 mm
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 6. Komora garownicza (1 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- pojemność min. 2 stelaże ciasta – 120 blach, min. blacha o wymiarze 390 x 110 x wysokość
60mm
- moc min. 3 kW, moc max. 8 kW
- wymiary min. 200 x 200 x wysokość 200 cm
- wymiary max 400 x 400 x wysokość 250 cm
- montaż z uruchomieniem
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 7. Ubijaczka planetarna do kremów (2 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- pojemność min. 160 l.
- pojemność max. 180 l
- oczekiwane wymiary: 900 mm szerokość x 1200 mm głębokość x 2200mm wysokość, przy
czym dopuszcza się odchylenie o 20% od podanych wartości, pod warunkiem spełnienia
kryterium pojemności
- uruchomienie testowe wraz z dostawą
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące
Część 8. Stelaże do transportu ciast (40 szt.)
- urządzenie fabrycznie nowe
- konstrukcja ze stali nierdzewnej
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- oczekiwane wymiary po rozłożeniu 130x140x165cm, po złożeniu 130x40x165cm (w tym
uchwyty do prowadzenia stelaży), dopuszcza się odchylenie od wymiarów o 10%, pod
warunkiem spełnienia kryterium pojemności
- pojemność min. 60 blaszek – porcji ciasta (390 x 110 x wysokość 60mm)
- wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące

V.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1) Prowadzą działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej, zgodną z przedmiotem
zamówienia,
2) W okresie 24 miesięcy poprzedzających datę złożenia oferty, wykonali (udokumentowane
fakturami, umowami lub protokołami odbiorów) przynajmniej 3 dostawy podobnego typu
urządzeń, przy czym za „podobny typ urządzeń” uznaje się urządzenia pełniące tę samą
funkcję w procesie produkcyjnym lub przechowalniczym, oraz ich rozmiar bądź wydajność
nie mniejszą niż 50% wymaganej wydajności dla danej części niniejszego zamówienia,
3) Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 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.
4) W przypadku przedłożenia oferty przez podmiot posiadający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – potwierdzą wpisem do odpowiedniego rejestru / ewidencji lub
zezwoleniem fakt prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym w przypadku
dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski i angielski – dołączą tłumaczenie na
język polski lub angielski,
Kryteria są weryfikowane wg oświadczenia Dostawcy zawartego w ofercie.
Zamawiający ma prawo przed podpisaniem umowy, zażądać dokumentów potwierdzających
złożone oświadczenia.

VI.

Termin realizacji zamówienia:

Według harmonogramu przedstawionego przez Dostawcę w ofercie, nie dłużej jednak niż w
ciągu 30 dni od daty zamówienia / zawarcia umowy.

VII.

Rodzaje ofert

Składanie ofert częściowych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem, iż przedmiotem oferty musi
być nierozdzielna część zamówienia wskazana w opisie przedmiotu zamówienia (tj. część 1 –
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8). Dozwolone jest złożenie oferty obejmującej dowolną liczbę części zamówienia, z
zastrzeżeniem braku możliwości uwarunkowania realizacji jednej części zamówienia od
realizacji innej (każda z części musi stanowić odrębne i niezależne zamówienie).
Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, dla oceny każdej z części zamówienia
odrębnie, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
1. cena: 85%
2. okres gwarancji: 5%
3. cena serwisu pogwarancyjnego: 4%
4. czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym: 3%
5. parametry techniczne o charakterze proekologicznym: 2%
6. forma płatności: 1%

IX.

Informacja o wagach:

W odniesieniu do poszczególnych kryteriów, zostanie zastosowana następująca punktacja:

1. Cena:
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
najniższa cena (netto) w ofertach
cena (netto) w badanej ofercie

* 85 punktów

Kryterium ceny obliczane będzie wg ceny ryczałtowej netto, na którą składają się wszystkie
ceny składowe związane z realizacją danej części przedmiotu postępowania.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 85 punktów.
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, podlega ona w procesie oceny ofert przeliczeniu
na PLN wg kursu sprzedaży NBP, przedstawionego w tabeli C kursów kupna i sprzedaży walut
obcych za złote określonych w § 5 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut
obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15), obowiązującym w dniu ogłoszenia niniejszego
postępowania. Złożenie oferty w walucie innej niż PLN oraz walucie wskazanej w powyższej
tabeli nie jest dopuszczalne.

2. Okres gwarancji:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują okres nieodpłatnej gwarancji
dłuższy niż minimalny wymagany.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Zadeklarowany okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie – 24
* 5 punktów
Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach we wszystkich ofertach – 24
- przy czym:
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a) w przypadku gdy wszystkie oferty będą przewidywać 24 miesięczny okres gwarancji –
wszystkie uzyskają po 5 punktów,
b) gwarancja dożywotnia będzie oceniona jako gwarancja na okres amortyzacji danego środka
trwałego zgodny z KŚT.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 5 punktów.

3. Cena serwisu pogwarancyjnego:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują najniższą cenę roboczogodziny
za realizację serwisu pogwarancyjnego.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa stawka roboczogodziny we wszystkich ofertach
Stawka roboczogodziny w badanej ofercie

* 4 punkty

Zadeklarowana stawka musi obowiązywać przez okres 2 lat od daty upływu okresu gwarancji.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 4 punkty.

4. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują najkrótszy czas reakcji serwisu.
Liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru:
Najkrótszy czas reakcji serwisu w roboczogodzinach we wszystkich ofertach
* 3 punkty
Czas reakcji serwisu w roboczogodzinach w badanej ofercie
Zadeklarowana stawka musi obowiązywać w okresie gwarancji i przez okres 2 lat od daty
upływu okresu gwarancji.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 3 punkty.

5. Parametry techniczne o charakterze proekologicznym:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy zadeklarują dostawę urządzeń
produkowanych lub eksploatowanych przy najmniejszym oddziaływaniu na otoczenie.
Liczba punktów zostanie obliczona wg zasad:
a) Oferent wskaże w ofercie parametr potwierdzający innowacyjną cechę dostarczanego
rozwiązania o charakterze proekologicznym stanowiącą przewagę rynkową nad innymi
rozwiązaniami dostępnymi na rynku: 1 punkt
b) Oferent załączy do oferty niezależną opinię potwierdzającą, iż dane urządzenie posiada
zaimplementowane rozwiązania minimalizujące jego oddziaływanie na otoczenie (hałas,
emisję ciepła itp.), lub zmniejszające zużycie zasobów (w szczególności wody i źródeł
zasilania w energię) lub jest produkowane (wytwarzane) z użyciem proekologicznych
technologii: 1 punkt
Punkty sumują się.
Wskazane parametry muszą się odnosić do właściwości produktu będącego przedmiotem
oferty, natomiast nie mogą się odnosić do właściwości Oferenta.
W przypadku braku wskazania parametru lub załączenia opinii - 0 punktów.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 2 punkty.
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6. Forma płatności:
Punkty z kryterium otrzymają Ci dostawcy, którzy nie będą wymagać przedpłaty wraz z
podpisaniem umowy / zamówieniem oraz przed dostawą.
a) Oferent wymaga zaliczki (nie więcej niż 40% wartości dostawy) i przedpłaty przed dostawą
(łącznie z zaliczką – do 90% wartości zamówienia): 0 punktów
b) Oferent wymaga przedpłaty przed dostawą (nie więcej niż 90% wartości przedmiotu
dostawy), ale nie wymaga zaliczki: 0,5 punktu
c) Oferent wymaga zaliczki (nie więcej niż 40% wartości dostawy), ale nie wymaga przedpłaty
przed dostawą: 0,5 punktu
d) Oferent nie wymaga przedpłat i zaliczek na żadnym z etapów: 1 punkt
Płatności gotówką nie są dopuszczone.
Minimum 10% wartości zamówienia musi być płatne po dostawie urządzenia.
Maksymalnie można uzyskać w ramach kryterium 1 punkt.

X.
1.

2.

3.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
ofert
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskanie
najwyższej liczby punktów w ramach danej części Zamówienia wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udziela zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę
punktów w ramach każdej z części Zamówienia. Możliwe jest zatem udzielenie w ramach
postępowania do 8-miu oddzielnych Zamówień.
W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej,
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, porównywana
będzie w pierwszej kolejności specyfikacja techniczna. Jeżeli w wyniku oceny
porównawczej, nie będzie możliwe rozstrzygnięcie postępowania, Zamawiający wezwie
Oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, do złożenia w określonym przez niego
terminie informacji dodatkowych w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. Będzie
to kryterium rozstrzygające. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie można rozstrzygnąć
postępowania, decydująca ma większa liczba punktów w ramach kolejno kryteriów: 1, 2,
3, 4, 5 i 6.

XI.
Informacje na temat zakresu wykluczenia:
1. W przypadku braku złożenia kompletnej oferty, brak choćby jednego załącznika bądź
niespełnienie któregokolwiek z wymogów postępowania, oferent zostanie wezwany do
złożenia brakujących dokumentów w przypadku gdy ich dostarczenie może wpłynąć na
rozstrzygnięcie postępowania.
2. Brak uzupełnienia oferty w terminie wskazanym w wezwaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty.
3. Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono;
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
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rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia finansowanego lub
współfinansowanego ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 powyżej, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

XII.

Forma płatności

Za wykonanie przedmiotu zamówienia bądź jego części, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w formie:
a) Ewentualnej zaliczki wraz z zamówieniem (do 40% wartości zamówienia)
b) Przedpłaty przed dostawą (nie więcej niż 90% wartości zamówienia łącznie z udzieloną
zaliczką)
c) Płatności końcowej, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego wystawionej na podstawie protokołu odbioru (nie mniej niż 10% wartości
zamówienia).
Wszystkie płatności realizowane będą przelewem bankowym.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cenę ofertową stanowi zryczałtowana cena netto za daną część zamówienia, które musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym cenę
urządzenia, dostawę (w tym transport i ubezpieczenie transportu urządzenia do
Zamawiającego), ewentualną instalację (montaż) i rozruch testowy, gdy wymagane jest
to sposobem eksploatacji bądź realizacją gwarancji.
2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT. Stawkę podatku VAT określa się
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r.,
Nr 54, poz. 535) i będzie ona zmieniana w przypadku urzędowej zmiany w trakcie
realizacji zamówienia.
3. Przy ustaleniu ceny oferty, Dostawca winien uwzględnić ewentualne utrudnienia oraz
przed jej ustaleniem wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji opisującej
przedmiot zamówienia i wziąć pod uwagę wszelkie czynniki, które mogą mieć wpływ na
wartość oferty.
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XIV. Określenie warunków zmian umowy / zamówienia zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę dotyczącą przedmiotu lub umówionego terminu dostawy
zamówienia w następujących przypadkach:
a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji,
b) w zakresie zmiany terminu dostawy oraz terminu płatności, o ile te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego lub wynikły z działania siły wyższej - po uprzednim
wyrażeniu pisemnej zgody Stron umowy,
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie specyfikacji technicznej przedmiotów
zamówienia, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
d) aktualizacji rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny, po
uprzednim wyrażeniu zgody Stron umowy,
e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi
lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu dostawy,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
g) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu
prac lub zmianę technologii, po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody Stron.
2. Zamawiający ma prawo zlecić Dostawcy dostawę urządzeń/ komponentów dodatkowych
nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia
podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, przy czym
maksymalna wartość zamówienia dodatkowego dla danego Dostawcy nie może
przekraczać 50% ceny ofertowej.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

XV.

Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferta winna być złożona w formie pisemnej na formularzu (wg Załącznika Nr 1 do
niniejszego zapytania) i zawierać niezbędne elementy wskazane w tym formularzu oraz
czytelne podpisy osób reprezentujących oferenta. Ofertę można również sporządzić na
własnym formularzu, pod warunkiem zawarcia wszystkich niezbędnych elementów
wymaganych treścią zapytania i pozwalających na jej ocenę.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, przy czym dopuszcza się przedłożenie
załączników do oferty w języku angielskim. W przypadku załączników sporządzonych w
innych językach należy dołączyć tłumaczenie na język polski lub angielski.
Oferty należy składać w terminie do dnia 10.08.2018r. do godz. 24:00:
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego (w godzinach pracy biura, tj. 7 – 15), lub
- drogą elektroniczną na adres: l.wojcik@wojcikdomowespecjaly.pl
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Wymagany okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
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XVI. Wymagania szczegółowe:
1. Kopertę z ofertą bądź e-maila należy zaopatrzyć w tytuł:
Oferta na realizację przedmiotu zapytania nr 02/2018/RPOWM.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta w
sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej ofertę (czytelny podpis).
W przypadku złożenia oferty przez Pełnomocnika należy dołączyć kopię
pełnomocnictwa (nie wymaga się formy notarialnej).
3. Oferta musi zawierać adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń. W
przypadku konieczności dokonania uzupełnienia, sprostowania lub wyjaśnień do
oferty, na adres ten będzie kierowana korespondencja. Terminy na udzielenie
odpowiedzi będą liczone od dnia wysłania zawiadomienia na podany adres.
Zamawiający nie odpowiada za prawidłowość działania poczty e-mail Oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w przypadku zaistnienia ważnych
przyczyn takich jak wpłynięcie ofert z cenami znacznie przewyższającymi posiadane środki.
Bliższe informacje można uzyskać
l.wojcik@wojcikdomowespecjaly.pl

wysyłając

zapytanie

na

adres

e-mail:

Wspólnik Zarządzający
Łukasz Wójcik
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
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