Szczepanowo, dnia 26.04.2021r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
Na Minikoparkę Gąsiennicową z kabiną
I. ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT
Nazwa:
BOBCAT - BUD JÓZEF WIŚNIEWSKI
Adres:
KOŚCIELNA 20/2, 88-306 SZCZEPANOWO
Numer telefonu:
661886470
NIP:
5571582989
E-mail:
jozef_karolina@op.pl
Numer Projektu: 3/FWI-C19/2020/2
Inne źródła finansowania:
Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach:
Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego
Oś Priorytetowa
1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
regionu
Działanie
1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności
w zakresie rozwoju produktów i usług
Poddziałanie
1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020

II. INFORMACJA OGÓLNA
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
2. Do postepowanie nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający dopuszcza możliwość
złożenia ofert w języku obcym wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Koszt tłumaczenia
po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, koszt
przygotowanie oferty, jej dostawa oraz inne koszty po stronie Wykonawcy.
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6. Zamawiający przewiduje możliwość przed upływem do składania ofert zmiany zapytania
ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, w takim przypadku
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2021 r. w formie pisemnej - osobiście lub
przesyłką pocztową/kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub skanu podpisanej
oferty na adres e-mail: jozef_karolina@op.pl
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Proponowaną wartość należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1).
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona jako wartość brutto wyrażona w jednostkach
pieniężnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będą obowiązywały przez cały
okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
6. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy
te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego
w dniu publikacji zapytania ofertowego.
7. Oferta musi być ważna do minimum do 30.05.2021r. W razie niepodania terminu
związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza
możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody
Wykonawcy.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być
doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu
składania ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia
wyjaśnień w określonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
10. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia
w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona.
11. Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące
dla Wykonawców.
12. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru
lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
13. Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem ofertowym załączniki do
zapytania ofertowego, a także inne dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

2.

3.
4.
5.
6.

1. Przedmiotem zamówienia jest Minikoparka gąsienicowa z kabiną
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Młot wyburzeniowy.
2) Ciężar roboczy: do 1500 -2500 kg
3) Przebieg 2000 mtg do 4000mtg
4) Rok produkcji: nie starsza niż 2006
5) Szybkozłącze
6) Linia do dodatkowego osprzętu (młot, wiertnica)
7) Łyżka skarpowa i łyżka kopiąca
8) Koparka bez luzów i wycieków
9) Koparka z kabiną
Zamawiający informuje, że dokona weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę
parametrów w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego ”Potwierdzenie parametrów
przedmiotu zamówienia ”
W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub
pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania
równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne
– co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 3 miesięczną. Po stronie
Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
Przedmiot zamówienia określa, kod CPV 43200000-5 nazwa kodu - Maszyny do usuwania
gleby i koparki oraz podobne części
Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy

V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY
1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia planowane jest w terminie do 30.05.2021
2. Podpisanie umowy planowane jest w maju 2021r.
3. Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot
zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia
zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego.
4. Zamawiający przewiduje jedną płatność tj. 100% wartości zamówienia po
podpisaniu protokołu końcowego.
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VI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ
WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1. Wykonawca dostarczy wraz z formularzem ofertowym poniższe
dokumenty/oświadczenia:
a) oświadczenie o braku powiązań – załącznik 2 do zapytania ofertowego;
b) potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia - załącznik 3 do zapytania
ofertowego
c) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych
kryteriów oceny ofert.
KRYTERIUM

WAGA
(pkt)

Wartość brutto

100

a) Wartość netto –Pc
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
C N x waga
Pc – otrzymane punkty
PC=
C N – cena netto oferty najkorzystniejszej
CR
C R – cena netto oferty rozpatrywanej
Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów
za poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc
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VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.

Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie
www.tarr.org.pl
Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie
i miejscu podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego
postępowania.
2. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika.
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie 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 kuratel.
3. W przypadku gdy podmiot będzie powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, Wykonawca
zostanie wykluczony z postępowania.
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X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Odstąpienie od umowy
1. Odstąpienie od realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w Umowie oraz w Kodeksie
cywilnym, może odstąpić od umowy na realizację przedmiotu umowy
w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o więcej niż 14
dni,
b) gdy przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w
zapytaniu ofertowym i w umowie lub jeśli Wykonawca w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni, nie usunie
stwierdzonych naruszeń,
2) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy).
Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu
realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem
o wystąpieniu ww. przeszkód;
3) zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
- zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu
realizacji wykonania umowy.
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
między innymi na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub przepisów prawnych,
5) zaistnieje potrzeba zmiany terminu dostawy w przypadku przesunięcia przez
Zamawiającego płatności dla Wykonawcy ( o różnicę w terminie płatności),
6) na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
przepisów prawnych,
7) wystąpi siła wyższa,
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8) wystąpi inna niż wymieniona siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne lub sytuacja wynikła
po stronie Zamawiającego, którego nie mógł przewidzieć i zapobiec, a które
uniemożliwia wykonania przedmiotu umowy, w tym dochowania terminów dostawy
zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
9) Ponadto zezwala się na zmiany warunków płatności na każdym etapie realizacji
zamówienia.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.

Siła wyższa
1. Jako siły wyższe uznane zostają w szczególności: klęski żywiołowe, huragan, powódź,
katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne
wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Stron.
2. Jeżeli Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu
siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów
realizacji Przedmiotu Umowy o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego
skutków.
3. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu
3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz
z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony oświadczają, że uzyskały wszelkie zgody do zawarcia niniejszej umowy.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego w dacie wytoczenia powództwa
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej wyodrębnioną, ale integralną część.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
6. Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
XIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
…………………………
Nazwa Wykonawcy
…………………………
Adres Wykonawcy
…………………………….
Dane teleadresowe
…………………………
NIP, REGON
BOBCAT - BUD JÓZEF WIŚNIEWSKI
KOŚCIELNA 20/2,
88-306 SZCZEPANOWO

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup …………………………………………..,
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

Przedmiot
zamówienia

Ilość

Nazwa/Model/Producent

Wartość brutto

Waluta

1 szt.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie
wnosimy żadnych zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

8

3. Oświadczam, że wyżej podana wartość obejmuje realizację wszystkich zobowiązań
Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.
4. Oświadczam, iż oferta ważna jest do dnia ………………………. r.
5. Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie
oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i
zawierające wycenę wszystkich pozycji załączników do formularza ofertowego. Każdy
wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że oferty przysłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
7. Oświadczam, że okres gwarancji wynosi …… miesięcy od podpisania protokołu
końcowego odbioru.
8. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) Oświadczenie o braku powiązań.
2) Potwierdzenie parametrów przedmiotu zamówienia.

……………………………………………
.
(podpis i/lub pieczęć
upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik 2 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE
O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub 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. 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,

…...…………………………
(miejscowość, data)

…………..…………..…………………
(podpis i/lub pieczęć
upoważnionego
Przedstawiciela
Wykonawcy)
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Załącznik 3 do Zapytania ofertowego
POTWIERDZENIE PARAMETRÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Parametry wskazane przez
Zamawiającego w zapytaniu ofertowym

Potwierdzenie przez
Wykonawcę parametrów
wpisanie odpowiednio
TAK/NIE

Młot wyburzeniowy.
Ciężar roboczy: od 1500 do 2500 kg
Przebieg od 2000 mtg do 4000mtg
Rok produkcji: nie starsza niż 2006
Szybkozłącze
Linia do dodatkowego osprzętu (młot,
wiertnica)
Łyżka skarpowa i łyżka kopiąca
Koparka bez luzów i wycieków
Koparka z kabiną

W przypadku odpowiedzi przeczącej (NIE) Wykonawca jest zobowiązany do wskazania
równoważności zaoferowanego parametru pod warunkiem, że zaoferowana równoważność nie
może być gorsza od wymagań Zamawiającego.

………………………………….
(miejscowość, data)

.…………..…………..………………….
(podpis i/lub pieczęć
upoważnionego
Przedstawiciela
Wykonawcy)
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