
ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa przedsiębiorstwa OJRZANOWO SP. Z O.O.
NIP 5621811625
Adres siedziby OJRZANOWO 108, 89-210 ŁABISZYN
Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/86

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.Rozdrabniacz o szerokości koszenia 3,2 m spełniający następujące wymagania:
- kosiarka dyskowa o szerokości koszenia minimum 3,2 m tylna z centralnym zawieszeniem
- liczba noży minimum 16
- obroty WOM 540 obr/min
- szerokość transportowa 2,0 m
- prędkość obrotowa dysków 3078 obr/min
- spulchniacz pokosu
- bezpiecznik hydrauliczny
- siłownik obrotu umożliwiający złożenie kosiarki do tyłu
- zgarniacz gumowy
- listwa na 2 pokosy
- hydro-pneumatyczne obciążenie

2.  Głowica kosząca
- przystosowana do montażu na ramieniu wysięgnikowym
- szerokość koszenia 1,4 m
- masa własna 270 – 350 kg
- wał bijakowy napędzany za pomocą silnika hydraulicznego poprzez przekładnię pasową z 16
nożami bijakowymi typu VI
- zapasowy wał bijakowy z nożami bijakowymi  typu RM IV
- ciśnienie hydrauliczne 210 bar
- obroty WOM 540 obr/min
- napęd i sterowanie hydrauliczne
- wał kopiujący posiadający funkcję regulacji wysokości koszenia
- osłona z 4mm stali konstrukcyjnej

3. Frezarka do pni
- przystosowana do montażu na ramieniu wysięgnikowym
- szerokość robocza 0,4 m
- liczba noży tnących 16



- maksymalna prędkość obrotowa 700-1000 obr/min
- ciśnienie hydrauliczne 210 bar
- masa do 100 kg
- króćce przyłączeniowe hydrauliki – EURO G 1”
- rodzaj napędu – hydraliczny
- możliwość ustawienia frezarki w 4 pozycjach względem ramienia, obracając ją co 90 stopni  
w osi sworznia ustalającego

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe

1)  W postępowaniu mogą brać  udział  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy  posiadają  wiedzę i  zaplecze
techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z
Zamawiającym umowy oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu
interesów.

2)Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  podmioty  powiązane  osobowo  i  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
przeprowadzaniem 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.

3)Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
oświadczenia Oferenta.

4)  Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub
też złożyli ofertę po terminie.

5)Wartość  oferty  powinna  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia.

6)Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie
takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania,
że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

7)W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnienia lub wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin
na  złożenie  wyjaśnień/dokumentów.  Brak  złożenia  wyjaśnień  lub  przedłożenia  dokumentów  w
wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty. Uzupełnienia oferty należy
dokonać w jeden ze sposobów właściwych do złożenia oferty.

8)Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.



9)Wykonawca  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.

10)Wykonawca  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej i  finansowej  zapewniającej  wykonanie
zamówienia.

3. Kryteria oceny oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena netto.

Cena ofertowa netto powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Podana przez Oferenta cena netto winna być stała, co oznacza, iż nie ulegnie zmianie przez cały okres
realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

Cena netto musi  obejmować  wszystkie  koszty  bezpośrednie  i  pośrednie,  jakie  Oferent  uważa  za
niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk
oraz wszystkie  wymagane przepisami  podatki  i  opłaty,  a  w szczególności  podatek VAT zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. 

4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 
kryteriów oceny oferty

Cena netto–100% 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium ceny: zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów –
kryterium ceny brutto wyliczonych na wzór : C=(cena brutto najniższej oferty/cena brutto 
rozpatrywanej oferty)x100=ilość punktów. 

6. Termin składania ofert
Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie WWW.tarr.org.pl
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane 

http://WWW.tarr.org.pl/


        7. Miejsce i sposób składania ofert 
Na adres e-mail: piotr.kurdynowski@gmail.com

       8. Termin realizacji umowy
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie 
wskazanym w ofercie, jednak nieprzekraczającym 30.09.2021 r. 

9. Kontakt w sprawie składania ofert

Piotr Kurdynowski
adres mailowy: p  iotr.kurdynowski@gmail.com
numer telefonu: 696 392 727

Ze  składania  ofert  wykluczone  są  osoby  i  podmioty  powiązane  osobowo  i  kapitałowo  
z zamawiającym.

1.  Z  udziału  w  postępowaniu  wykluczone  są  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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru 
długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku ww. 
powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub upadłości 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 
przewidział:

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

mailto:SYPNIEWSKI@DELIKTA.PL


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia. 

11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 


