Bydgoszcz, dnia 20.07.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1
Na Centrum wiertarskie CNC
I. ZAMAWIAJĄCY - BENEFICJENT
Nazwa:
Studio Kreska Przemysław Ptaszyński
Adres:
85-873 Bydgoszcz, ul. Hutnicza 125
Numer telefonu:
509 806 834
NIP: 541835405
E-mail: jan.ptaszynski@studiokreska.eu
Numer wniosku o powierzenie grantu: 5/FWI-C19/2021/43
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.
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.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia.
III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie www.tarr.org.pl w
formie skanu podpisanej oferty na adres e-mail: jan.ptaszynski@studiokreska.eu
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 PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, będzie obowiązywała przez cały okres
związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
6. Oferta musi być ważna do minimum do 30.08.2021r. W razie niepodania terminu
związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako
niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza
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możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody
Wykonawcy.
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.
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.
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.
Zmiany treści zapytania Ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na
zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania Ofertowego i są wiążące
dla Wykonawców.
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.
Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z zapytaniem ofertowym załączniki do
zapytania ofertowego, a także inne dokumenty jeśli była potrzeba ich dostarczenia.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na
język polski.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest centrum wiertarskie CNC z modułem frezującym.
2. W zakresie zamówienia zawiera się również dostawa maszyny do Zamawiającego na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a także jej instalacja oraz przeszkolenie dwóch pracowników
Zamawiającego z jej obsługi.
3. Przedmiot zamówienia może być używany, lecz data produkcji nie może być starsza niż
2015 r.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć maszynę, która nie była dotychczas nabyta bądź
współfinansowana ze środków Unijnych. Warunek ten dotyczy Wykonawcy oraz
ewentualnych wcześniejszych właścicieli. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca złoży
Zamawiającemu oświadczenie, że maszyna nigdy nie była nabywana przy udziale środków
Unijnych. Złożenie powyższego oświadczenia będzie warunkiem odbioru przedmiotu
zamówienia.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Centrum obróbcze 4 osiowe. Urządzenie z ruchomą belką poruszającą się wzdłużnie
względem podstawy. Podstawa i belka żebrowane i wzmacniane wewnętrznie. Przesuw osi
X realizowany jest za pomocą listwy zębatej i zębatki o zębach śrubowych z zarysem
wypukłym, wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, która poddawana jest procesowi
nawęglania termicznego i kolejnego utwardzania. Dokładność przesuwu wzdłuż osi X
gwarantowana przez laserowy system pomiarowy oraz oprogramowanie zarządzające
krzywą kalibracji, pozwalające na dokładny pomiar w czasie rzeczywistym. Belka
przemieszcza się na wstępnie obciążonych wózkach łożyskowanych kulkowo na szynach
profilowych. Wózki toczne wyposażone w podwójne uszczelnienie, które gwarantuje
maksymalną ochronę przed brudem i pyłem. Przesuw głowicy w osi Y i Z realizowany za
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pośrednictwem nakrętki tocznej kulkowej współpracującej z wstępnie obciążoną śrubą
prowadzącą. Osie napędzane silnikami bezszczotkowymi i sterowane są za pośrednictwem
parametryzowanych sterowników cyfrowych. Specjalnie skonstruowany wyciąg trocin z
automatycznym przełączaniem odpylania dla głowicy aktywnej. Automatyczny, centralny
system smarowania z dystrybucją progresywną.
Wymiary stołu roboczego co najmniej: X = 3000 mm ; Y = 1200 mm
Przesuw w osiach co najmniej: X = 3600 mm ; Y = 1700 mm
Dwa niezależne obszary obróbcze (pole A i B) sterowane przyciskami nożnymi i
przyciskami startu umieszczonymi na suporcie na zewnątrz obszaru obróbczego. Podział
pracy maszyny na 2 pola umożliwiający obróbkę elementów w systemie naprzemiennym.
Specjalne maty zabezpieczające wykrywające nacisk i automatycznie zatrzymujące pracę
urządzenia. Manualnie pozycjonowane belki robocze TL z pneumatycznym zespołem
zaciskowym na obu prowadnicach w osi X wraz z listwą pomiarową. Belki wyposażone w
ssawki mocowane podciśnieniowo. Pozycjonowanie ssaw za pomocą lasera. System
załadunku ciężkich elementów wyposażony w 4 podpory aktywowane pneumatyczne.
Pompa próżniowa o wydajności co najmniej 80 m³/h. Elektrowrzeciono z ceramicznymi
łożyskami zamontowane bezpośrednio na wózku osi Z, wyposażone w zdmuchiwacze do
oczyszczenia narzędzi z pyłu przed uchwyceniem, chłodzone powietrzem. Regulowane
obroty do minimum 20.000 obr/min. Oś rotacyjna 0-360° napędzana silnikiem
bezszczotkowym poprzez precyzyjną przekładnię, wykonaną z hartowanej i utwardzonej
stali, zamontowana na elektrowrzecionie. 10 pozycyjny boczny magazynek narzędzi dla
elektrowrzeciona umieszczony bezpośrednio na belce roboczej. Dodatkowy magazynek do
ciężkich narzędzi. Silnik głowicy wiertarskiej o mocy minimum 1,5 kW. Głowica
wyposażona w co najmniej 12 wrzecion pionowych niezależnych o rozstawie osi 32 mm, 6
wrzecion poziomych niezależnych o rozstawie osi 32 mm i piłkę do nutowania. Urządzenie
sterowane numerycznie z panelu wyposażone w wyświetlacz graficzny z 6 płaszczyznami
roboczymi, wyświetlanie 2D i 3D obrabianego elementu, programowanie procesów
obróbkowych w płaszczyznach poziomych i pionowych oraz na płaszczyznach wirtualnych
z możliwością obrotu oraz programowanie wierceń pojedynczych i wielokrotnych (dla
narzędzi wieloczęściowych) oraz kształtek na powierzchniach płaskich i poprzecznych.
Oprogramowanie w języku polskim, pozwalające na obliczenie czasu trwania cyklu.
Przedmiot zamówienia musi być oznaczony znakiem CE.
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.
Wszelkie koszty dostarczenia przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa również
pełna
odpowiedzialność
za
przedmiot
umowy
podczas
załadunku
i transportu do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi posiadać gwarancję minimum 2 miesięczną. Po stronie
Wykonawcy będzie zapewnienie serwisu gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji.
Zamawiający informuje, że okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z
warunkami określonymi w Dziale XI zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres gwarancji zostanie ustalony między stronami w zawieranej umowie.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezawaryjną pracę dostarczanej maszyny (z
pominięciem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika). W okresie gwarancji
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sprawność maszyny nie może być przerwana na dłużej niż 24 godziny.
14. Przedmiot zamówienia określa kod CPV 42000000-6 nazwa kodu CPV – maszyny
przemysłowe, kod CPV 42600000-2 nazwa kodu - obrabiarki
15. Dodatkowe przedmioty zamówienia: nie dotyczy
V. HARMONOGRAM RELACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY
1.
2.

3.

4.

5.
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Dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie do 05.09.2021
Terminem kończącym jest termin dokonania odbioru końcowego, w którym Przedmiot
zamówienia będzie gotowy do użytkowania. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie
sporządzony protokół odbioru końcowego.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed
upływem ustalonego terminu Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie
kompletnym, zupełnym i pozbawionym braków do siedziby Zamawiającego, a także
przeprowadził szkolenie z jego obsługi dla dwóch pracowników Zamawiającego.
Korzyści i ciężary związane z przedmiotem zamówienia oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia lub jego elementów
przechodzą na Zamawiającego z momentem bezusterkowego odbioru końcowego
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu następujące
dokumenty:
a. instrukcja obsługi, konserwacji, itp
b. dokument gwarancyjny,
Niezależnie od powyższego, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w dacie odbioru
końcowego przedłoży Zamawiającemu wymagane na podstawie właściwych przepisów
dokumenty niezbędne do wydania decyzji o dopuszczeniu Przedmiotu umowy do
użytkowania, jeżeli będą wymagane.
VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
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Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą
nastąpić w następujących przypadkach gdy:
ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę;
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;
dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w
związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie
pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego
towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny
jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż
określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty
potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem jednakże po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Instytucję finansującą,
zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
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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.
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,
zaistnieje potrzeba zmiany terminu dostawy w przypadku przesunięcia przez
Zamawiającego płatności dla Wykonawcy (o różnicę w terminie płatności),
braku gotowości do instalacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego (o
termin różnicy pomiędzy poinformowaniem Zamawiającego o gotowości przywiezienia
przedmiotu zamówienia do Zamawiającego a poinformowaniem Wykonawcy o gotowości
Zamawiającego do instalacji przedmiotu zamówienia ),
na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
przepisów prawnych,
wystąpi siła wyższa,
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;
Ponadto zezwala się na zmiany warunków płatności na każdym etapie realizacji
zamówienia.
Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony umowy.
VIII. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ
WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Wykonawca dostarczy wraz z formularzem ofertowym poniższe dokumenty/oświadczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 2 do zapytania
ofertowego;
b) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
X. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych
kryteriów oceny ofert.
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KRYTERIUM

WAGA
(pkt)

Wartość brutto

80

Okres gwarancji

20

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 80 pkt.
b) Okres gwarancji -Pg

W kryterium okres gwarancji Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji
zawartych w formularzu ofertowym, tj. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres
gwarancji w liczbie miesięcy.
Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 2 miesiące.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 2 miesiące,
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp.
1
2
3

Okres gwarancji
w liczbie miesięcy
większe lub równe 6
3-5
2

Liczba przyznanych
punktów
20
10
0

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym,
oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji
zostaje ustalony na 2 miesiące.
Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za
poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: P = Pc + Pg.
XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Informacje o wynikach
www.tarr.org.pl

postępowania

Zamawiający

zamieści

na stronie
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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.

XII. 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.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości:
1) 0,1 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający
termin realizacji umowy,
2) 0,2 % netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin
wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji,
Maksymalna wysokość kar nie przekroczy 5% wynagrodzenia netto.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający będzie uprawniony
do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 5% wartości netto
wynagrodzenia oraz do zwrotu wszystkich wypłaconych zaliczek i płatności w terminie do
14 dni od odstąpienia strony od umowy.
3. Pomimo kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania
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przenoszącego wysokość zastrzeżonych umową kar umownych oraz wszelkich roszczeń z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do ich zapłaty.
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.
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. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej
ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje uzyskane w
związku z wykonaniem umowy, a w razie zaistnienia konieczności ujawnienia tych
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5.
6.
7.
8.
9.

informacji osobom sprawującym nadzór i doradztwo, zobowiązany jest do
zagwarantowania przestrzegania poufności przez te osoby.
Strony oświadczają, że uzyskały wszelkie zgody do zawarcia niniejszej umowy.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego w dacie wytoczenia powództwa.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej wyodrębnioną, ale integralną część.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

XIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY

…………………………
Nazwa Wykonawcy
…………………………
Adres Wykonawcy
…………………………….
Dane teleadresowe
…………………………
NIP, REGON
Studio Kreska Przemysław Ptaszyński
ul. Hutnicza 125, 85-873 Bydgoszcz
jan.ptaszynski@studiokreska.eu

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup Centrum wiertarskiego CNC,
oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość:

Nazwa/Model/Producent/Rok produkcji

Ilość

Wartość
netto

VAT

Wartość brutto

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.
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 30 sierpnia 2021r.
5. Oświadczam, iż zostałem zaznajomiony z faktem, że pod uwagę będą brane wyłącznie
oferty kompletne w szczególności złożone na formularzu ofertowym, podpisane i
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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 podstaw do wykluczenia.
2) Opis techniczny oferowanej maszyny.

…………………………………………….
(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. 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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