ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa przedsiębiorstwa
NIP
Adres siedziby
Nr wniosku o powierzenie grantu

PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH
EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
5030077990
Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie
1/FWI-C19/2020/270

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu budowlanego zgodnie z zamieszczoną poniżej
specyfikacją:
1. Strugarko - grubościówka – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Ilość noży: min. 4 szt.
•
Maksymalna grubość materiału (grubościówka): 220 mm
•
Maksymalna grubość wióru (grubościówka): 5 mm
•
Maksymalna grubość wióru (strugarka): 5 mm
•
Maksymalna szerokość materiału (grubościówka): 410 mm
2. Piła stołowa tarczowa z podcinakiem – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Obroty tarczy głównej: min. 4 000 obr/min
•
Obroty tarczy podcinaka: min. 5 800 obr/min
•
Tarcza: min. 315x30x3 mm
•
Tarcza cięcia wstępnego: min. 90x20x3-3,5
•
Kąt nastawienia pochylenia tarcz: 0-45°
3. Pilarka tarczowa – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
moc – min. 2200W
•
średnica tarczy – min. 355/30mm
•
głębokość cięcia przy 90º - 50-130mm
4. Zestaw narzędzi akumulatorowych min. 18V w walizce z 2 akumulatorami min. 5,0Ah LiION – 2 sztuki
Zawartość zestawu:
•
Bezszczotkowa wkrętarka udarowa min. 70 Nm
•
Bezszczotkowa zakrętarka udarowa min. 205 Nm
•
Wielonapięciowa ładowarka
•
2 akumulatory min. 5,0 Ah
•
Skrzynia transportowa

5. Akumulatorowa lampa LED na stojaku – 4 sztuki
Specyfikacja:
•
Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion 14,4 V / 18 V
•
Regulacja w osi poziomej 360 st.
•
Lampa posiadająca min. dwa stopnie intensywności światła
6. Szlifierka kombi wieloczynnościowa – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Szybkość ruchu taśmy min. 330 m/min.
•
Ilość obrotów min. 1 400 obr./min.
•
Średnica tarczy min. 230 mm
•
Kąt nastawienia 0 - 90 °
7. Wiertarka stołowa z silnikiem 1500 W – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Max średnica wiercenia w stali w mm (w stali 45 kg/mm2): 32
•
Max średnica gwintowania mm (w stali 45 kg/mm2): M24
•
Prędkości obrotowe (obr/min): 280, 400, 675, 1140, 1875
•
Ilość prędkości obrotowych: min. 5
•
Posuw: ręczny
8. Piła spalinowa min. 4,4 kw / 6,0 KM – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Moc kW/KM: min. 4,4/6
•
Pojemność skokowa cm3: min. 72,2
•
Ciężar kg: max. 6
9. Lekka pilarka elektryczna o mocy min. 1,7kW – 2 sztuki
Specyfikacja:
•
Moc kW/KM: min. 1,7
•
Napięcie znamionowe V: 230
•
Ciężar kg: max. 4,2
10. SPRĘŻARKA – 1 sztuka
Specyfikacja:
•
Wydajność na ssaniu: min. 320 l/ min
•
Wydajność na tłoczeniu: min. 250l/ min
•
Wydajność efektywna (przy ciśnieniu maks. 80%): min. 220 l/min
•
Maksymalne ciśnienie: 10 BAR
•
Wielkość zbiornika: min. 90 l
11. Gwoździarka akumulatorowa – 2 sztuki
Specyfikacja:
•
Maksymalna długość gwoździa: 630 mm
•
Ciężar: max. 330 kg
•
Pojemność akumulatora: min. 2,00 Ah
•
Typ akumulatora: Li-ion
12. Zestaw Młotowiertarka akumulatorowa min. 18V + 2 akumulatory min. 5,0Ah – 2 sztuki
Zawartość zestawu:
•
Młotowiertarka akumulatorowa: min. 4600 ud/ min
•
Wielonapięciowa ładowarka
•
2 akumulatory min. 5,0 Ah
•
Skrzynia transportowa
13. Zestaw Wierteł / Dłut / Bitów / Otwornic – 2 sztuki
Minimalna zawartość zestawu:
•
Zestaw uniwersalnych wierteł do metalu
•
Zestaw uniwersalnych wierteł do drewna
•
Zestaw uniwersalnych wierteł do betonu

•
•
•
•

Zestaw uniwersalnych wierteł tytanowych
Zestaw uniwersalnych chromowo-wanadowych bitów
Zestaw uniwersalnych wierteł płaskich i otwornic
Skrzynia transportowa
2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i doświadczeniem do wykonania zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
podmiotem, a wykonawcą, polegające na:
· uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
· posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
· pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
· pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, 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
kurateli.
3. Kryteria oceny oferty
- cena netto wykonania zamówienia (PLN)
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących
kryteriów:
- cena netto wykonania zamówienia (PLN) – waga 100%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie
punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie oddzielnie cena za każde
urządzenie. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość
punktów za dane urządzenie.
5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium „cena netto wykonania zamówienia (PLN)”:
- Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów;
- Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły
arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
6. Termin składania ofert
24.05.2021, godz. 12.00
7. Miejsce i sposób składania ofert
a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Oferty sporządzone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.
Wszystkie strony oferty należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: innowacje@eko-park.org

i. Pieczątkę firmową oferenta;
ii. Datę sporządzenia oferty;
iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP;
iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty;
v. Cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
vi. Liczbę miesięcy gwarancji;
vii. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;
viii. Załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy);
ix. Czytelny podpis oferenta;
c. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: innowacje@eko-park.org
d. Ostateczny termin składania ofert upływa 24 maja 2021 roku, do godz. 12:00
e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym celu musi złożyć do
Zamawiającego w formie mailowej oświadczenie (skan podpisanego dokumentu) o wycofaniu
oferty.
f. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
g. Postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia. W przypadku gdy
wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z
kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą
liczbę punktów.
h. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
i. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Zamówienia: Anna Muchalska, nr telefonu: 730 100
040. Zapytania dot. zamówienia prosimy wysyłać na adres mailowy: innowacje@eko-park.org,
jednak nie później niż 72 godziny przed terminem składania ofert
j. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia
i inne dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.
b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści
oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od
otrzymania wezwania do wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą
elektroniczną (poprzez pocztę e-mail).
c. Oferta zostaje odrzucona w przypadku, gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
d. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką Zamawiający miał
zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena oscyluje w przedziale powyżej 50% do
70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent zostanie
wezwany do wyjaśnień w tym zakresie.
e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie
wszystkich Wykonawców
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia
zamówienia bez podania przyczyny.
Jeżeli w specyfikacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy
założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego.
8. Termin realizacji umowy
31.05.2021
9. Kontakt w sprawie składania ofert

Anna Muchalska, nr telefonu: 730 100 040. Zapytania dot. zamówienia prosimy wysyłać na adres
mailowy: innowacje@eko-park.org , jednak nie później niż 72 godziny przed terminem składania
ofert.
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym.

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
a. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
i. terminów realizacji zdania;
ii. wydatków;
iii. zakresu;
iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i mających wpływ na osiągnięcie
jego celu.
b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany umowy mogą wymagać
zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania
zmiany umowy strona inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących
informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia w
kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania.
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
W formularzu oferty należy podać cenę jedynie tych urządzeń, na dostawę których zostaje złożona
oferta.
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.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OFERTY
Dotyczy: dostawy sprzętu budowlanego
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA

Zamawiający

Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030077990
Wykonawca
Adres
NIP
Regon/Pesel
Numer telefonu/fax
Osoba do kontaktu

Lp.

Nazwa

1.

Strugarko - grubościówka – 1 sztuka

2.

Piła stołowa tarczowa z podcinakiem – 1 sztuka

3.

Pilarka tarczowa – 1 sztuka

4.

Zestaw narzędzi akumulatorowych min. 18V w walizce
z 2 akumulatorami min. 5,0Ah Li-ION – 2 sztuki

5.

Akumulatorowa lampa LED na stojaku – 4 sztuki

6.

Szlifierka kombi wieloczynnościowa – 1 sztuka

7.

Wiertarka stołowa z silnikiem 1500 W – 1 sztuka

8.

Piła spalinowa min. 4,4 kw / 6,0 KM – 1 sztuka

9.

Lekka pilarka elektryczna o mocy min. 1,7kW – 2
sztuki

10.

SPRĘŻARKA – 1 sztuka

11.

Gwoździarka akumulatorowa – 2 sztuki

12.

Zestaw Młotowiertarka akumulatorowa min. 18V + 2
akumulatory min. 5,0Ah – 2 sztuki

13.

Zestaw Wierteł / Dłut / Bitów / Otwornic – 2 sztuki

Cena netto (PLN)

Cena brutto (PLN)
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Przystępując do udziału w postępowaniu, oświadczamy, że:
1) Posiadamy wymaganą wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
2) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, a
wykonawcą, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
5) Nie pozostajemy w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, 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 kurateli.
6) Zapoznaliśmy się z całością dokumentacji dla zapytania ofertowego, akceptujemy jej treść
i zobowiązujemy się zrealizować wskazany tam zakres na opisanych warunkach, zgodnie
ze złożoną ofertą. Treść zapytania ofertowego oraz warunki z niego wynikające stają się integralną
częścią niniejszej oferty.
Data i podpis
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