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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2018/2.1 

z dnia 09.03.2018 r. 

 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ 

SPRZĘTU DLA SYSTEMU DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpłynęło dnia: .............................................. 

 

Podpis: ...........................................................  
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o.  

ul. Kwiatkowskiego 2A, 

39-300 Mielec 

Tel. + 48 17 584 57 30 

http://www.autopart.pl   

NIP 8172017315  

              

2. Tryb udzielania zamówienia. 

 

2.1 Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i instalacja sterowników PLC S7-1200 

6ES7211-1AE40-0XB0 CPU 1211C DC/DC/DC w ilości 14 szt.,  konwertery AR 580 w 

ilości 8 sztuk., konwertery AR 592/0-10V w ilości 4 sztuk oraz AR 592/4-20mA w ilości 2 

sztuk. 

 

3.2 Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji i uruchomienia urządzeń oraz 

bezpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi; 

 

3.3 Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 

 

3.4 Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny. 

 

3.5 Wymagany jest minimum 12 miesięczny okres gwarancji. 

 

3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na elementy równoważne w przypadku 

wskazania w zapytaniu ofertowym nazw własnych. 

 

4 Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

 

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8 

 

5 W celu złożenia prawidłowej oferty każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć: 

 

5.1 Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

 

6 Termin realizacji zamówienia.  

Do 15.05.2018 

7 Miejsce dostawy 

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o.  

ul. Kwiatkowskiego 2A, 

39-300 Mielec 

 

http://www.autopart.pl/
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8 Zamówienia częściowe. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

9 Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert wariantowych 

10 Wymagania wobec Dostawców 

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy: 

a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym 

i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

b) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu 

zamówienia. 

c) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 

d) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest 

przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia. 

 

11 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 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

12 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami/ Koordynator projektu; 

Daniel Kielar 

Tel. 667 946 430 

Email: dkielar@autopart.pl 

Godziny kontaktu:  8.00 – 16.00, w dni robocze  

 

13 Miejsce i termin złożenia oferty. 
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Ofertę wraz z wymaganą dokumentacją/załącznikami należy przesłać w formie dokumentu 

elektronicznego na adres osoby koordynującej projekt, wskazanych w punkcie 12 niniejszego 

zapytania, w terminie do 10 kwietnia 2018 roku, do godziny 10:00. Zamawiający dopuszcza 

również składanie zamówień drogą pocztową lub osobiście.  Oferty które wpłyną po ww. terminie 

zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny 
 

14 Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

 

15 Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia. 

 

 

Lp. Rodzaj 

Kryterium 

Punktacja Sposób oceny 

1. Cena Od 0 do 80 Stosunek ceny najniższej oferty do ceny 

badanej oferty mnożony przez 80 

2. Gwarancja Od 0 do 20 Stosunek okresu gwarancji w badanej 

ofercie do okresu gwarancji w ofercie z 

najdłuższym okresem mnożony przez 

20 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.  

W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na 

potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego 

dzień otwarcia ofert. 

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz 

otrzyma największą liczbę punktów. 

 

16 Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny 

zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym 

postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% 

wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą 

zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.  

 

17 Pozostałe informacje. 

 

 

17.1 Zamawiający zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji istniejącej 

infrastruktury - po wcześniejszym podpisaniu umowy o poufności.  
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17.2 Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy również oferentów, których oferta została odrzucona 

lub każdego innego w przypadku zakończenia postępowania ofertowego. 

 

17.3 Językiem postępowania ofertowego jest język polski. Oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim oraz pozostała korespondencja i dokumenty, wymieniane pomiędzy oferentem i 

Zamawiającym w trakcie postępowania ofertowego, winny być sporządzone również w języku 

polskim.  

 

17.4 Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym koszty związane ze sporządzeniem 

i przedłożeniem oferty ponosi Oferent, niezależnie od wyniku postępowania.  

 

17.5 Postępowanie może zostać odwołane lub unieważnione przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn takiego unieważnienia i nie daje ono podstaw do występowania z 

jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Zamawiającego. 

 

17.6 Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu konsorcjów oraz udział podwykonawców, ale 

Umowę podpisze tylko z jedną ze stron, która weźmie odpowiedzialność za działania partnerów i 

podwykonawców. 

 

17.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia 

2) unieważnienia postępowania, 

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny, 

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w 

oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest 

możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 
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Załącznik Nr 1 

 
.............................................. 
(pieczątka Wykonawcy) 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r. dotyczące zamówienia 

na dostawę sprzętu dla systemu do zarządzania produkcją.   

.  
 

1. Dane oferenta: 

Nazwa  

Adres siedziby  

NIP  

REGON  

Osoba uprawniona do 

kontaktowania się ze 

Zleceniodawcą 

imię i nazwisko  

telefon  

adres e-mail  

 

 

Dane Zamawiającego: 

 

PPUH AUTOPART Jacek Bąk Sp. z o.o.  

ul. Kwiatkowskiego 2A, 

39-300 Mielec 

 
 

2. Przedmiot Oferty 

Oferent wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia.  

Niniejsza oferta odnosi się do przedmiotu, który jest zgodny z opisem Przedmiotu Dostawy zawartym 

w ww. zapytaniu ofertowym. 
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3. Warunki Oferty 

W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe: 

Nazwa kryterium  Okoliczność stanowiąca podstawę do oceny 

kryterium  

Warunki oferenta  

a) Cena (netto) w 

PLN 

Całkowita cena za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

………… brutto 

w tym …………  cena netto 

+ …….. (……%)1 VAT  

 

Termin związania ofertą 

Złożona oferta ważna jest 45 dni od terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku powiązań: 
Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli 

 

Dodatkowe oświadczenia:  
Oświadczam, że: 

o zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

o zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty 

o oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone 

przedmiotem ww. zapytania ofertowego 

o posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia  

o znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia. 

                                                             
1 Wartość podatku VAT należy wyrazić kwotowo, a w nawiasie podać zastosowaną procentową stawkę VAT.  
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o zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie  

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 

wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

o nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą, wspólników spółek 

jawnych, partnera i członków zarządu spółek partnerskich, komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, członków zarządu osób prawnych). 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

 

 


