
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa MARKON Rafał Leszczyński 

NIP 557-158-36-64 

Adres siedziby Nowa Wieś 8, 88-324 Jeziora Wielkie 

Nr wniosku o powierzenie grantu 3/FWI-C19/2020/576 

 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) środka trwałego w postaci  minikoparki (1 sztuka) o 
następujących parametrach: 
 
Rok produkcji: rocznik minimum 2014 r.  
Rodzaj paliwa : Diesel 
Napęd :gąsienicowy (gąsienice gumowe) 
Waga: 1800 – 2600 kg 
Stan techniczny: sprawny do pracy, bez widocznych uszkodzeń, znacznych wycieków i  ukrytych wad 
Głębokość kopania : minimum 2 m 
Kabina: Kabina operatora pełna zamykana wraz z ogrzewaniem 
Zamontowany lemiesz spycharkowy, 
Szybkozłącze do szybkiej wymiany osprzętu 
Ramię koparki skrętne przy zablokowanej kabinie 
Osprzęt: 
- łyżka skarpowa 
- łyżka kopiąca 
Cena : nie wyższa niż 80 000,00 zł netto 
 
Zamawiający dopuszcza wykonanie oględzin, a Wykonawca zmuszony jest do udostępnienia 
przedmiotu oferty w miejscu jego przebywania przed zawarciem umowy w celu weryfikacji 
powyższych parametrów. 

 
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu używanego bądź powystawowego środka trwałego, 
zastrzegając, iż zakup oferowanego środka trwałego nie był przez Oferenta finansowany w ramach 
żadnego instrumentu pomocowego finansowanego ze środków publicznych.  
CPV: 43261000-0 Koparki mechaniczne 
 

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 

Kryterium oceny będzie” 
1. Cena netto 
2. Stan techniczny 

 
 

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

 
1.Cena netto – max 40 punktów (40%)  
2.Stan techniczny maszyny – max 60 punktów (60%) 
 

 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

Zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów. 



1. Cena netto – punkty za kryterium ceny netto zostaną przyznane według następującego 
wzoru: 
Pc = (Cmin/Croz) x 40 
Pc – lczba przyznanych punktów za kryterium ceny netto 
C min – cena netto najniższej oferty 
C roz – cena netto rozpatrywanej oferty 

2. Stan techniczny maszyny – punkty za kryterium stanu technicznego maszyny Zamawiający 
dokona na podstawie zawartych w formularzu ofertowym informacji oraz oględzinach 
maszyny w następujący sposób: 
Stan techniczny – PS: 
Nowa maszyna – 60 pkt. 
Bardzo dobry – 40 pkt. 
Dobry – 30 pkt. 
Zadowalający – 20 pkt. 
Zły – 0 pkt.  

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za 
poszczególne kryteria, po ich zsumowaniu według wzoru: 

4. P=Pc +Ps 
 
P – liczba punktów 
P c – liczba przyznanych punktów za kryterium ceny netto 
P s – liczba przyznanych punktów za kryterium stan techniczny maszyny 
Maksymalna liczba punktów : 100 
 

6. Termin składania ofert 

Oferta powinna być złożona w terminie do 7 dni od dnia następnego po ogłoszeniu na stronie 
www.tarr.org.pl. 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w całości lub w 
części na dowolnym etapie i z dowolnej przyczyny. 
 
 
 

        7. Miejsce i sposób składania ofert  

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres: rafal-leszczynski@o2.pl 
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. 
 
Zamawiający wymaga , aby oferty zostały złożone na udostępnionym załączniku nr 1. 
Do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 i nr 3. 
 

       8. Termin realizacji umowy 

 
Przedmiot niniejszego postępowania musi zostać dostarczony do Zamawiającego w terminie 
wskazanym w ofercie, jednak nieprzekraczającym 30.09.2021 r. 
Dostawca może wykonać umowę wcześniej niż wyznaczone powyżej terminy. 

 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 



 
Rafał Leszczyński  

Tel. 603609147 

e-mail: rafal-leszczynski@o2.pl 

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 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia następujących zmian do umowy, w 
okolicznościach określonych poniżej: 
a) zmiana terminu realizacji umowy – w przypadku, gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu 
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem 
siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia 
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy lub Zamawiającym; 
b) zmiana terminu płatności – w przypadku: np. ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, 
z przyczyn od niego niezależnych m.in. w sytuacji odstąpienia jednostki przekazującej dofinansowanie 
od dofinansowania projektu; 
c) zmiany harmonogramu płatności – w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w dniu podpisania 
umowy okoliczności, wpływających na wysokość i termin częściowych płatności chociażby takich jak 
wcześniejsze wyprodukowanie środka trwałego; 
d) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – w przypadku np. zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy; 
e) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.   
 

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

 
Zamawiający nie przewiduje 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 przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 

 

 



Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące pochodzenia używanego środka trwałego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Załącznik 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

………………………… 

Adres Wykonawcy 

……………………………. 

Dane teleadresowe 

………………………… 

NIP, REGON 

 

MARKON Rafał Leszczyński 

Nowa Wieś 8 

88-324 Jeziora Wielkie 

 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na zakup ……………………………………………..,  

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za wartość: 

Przedmiot 

zamówienia 

Nazwa/Model/Producent Stan 

techniczny 

Rok 

produkcji 

Wartość 

netto w 

zł 

     

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 ………………………. 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. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:  

 

1) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.  

2) Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące używanego pochodzenia środka trwałego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego 

 

 

 

(pieczęć formowa oferenta) 

 

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,  

 

Jednocześnie oświadczamy, że:  

1. akceptujemy bez zastrzeżeń warunki zawarte w zapytaniu ofertowym,  

2. zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym (art. 233 KK) 

 

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

(miejscowość, data)      (podpis i/lub pieczęć upoważnionego) 



 

 

 

                                                                                       Załącznik 3 do Zapytania ofertowego 

 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE POCHODZENIA UŻYWANEGO ŚRODKA TRWAŁEGO 

DANE OFERENTA/SPRZEDAWCY: 

Imię i Nazwisko oferenta/sprzedawcy………………………………………………………… 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………… 

Adres firmy…………………………………………………………………………………….. 

NIP……………………………………………………………………………………………… 

REGON…………………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia……………………………………………………. 

Przedmiot zamówienia: minikoparka – 1szt. 

Dot. Realizacji Umowy o powierzenie grantu nr : 3/FWI-C19/2020/576/UPG/1188 

Oświadczamy, że sprzedawany przeze mnie/firmę używany środek trwały: 

………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać nazwa towaru) 

w ciągu ostatnich 7 lat nie został zakupiony ze środków finansowych pochodzących z 

Funduszy Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków publicznych. 

Ponadto oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że dane te 

mogą podlegać kontroli. 

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

(miejscowość, data)      (podpis i/lub pieczęć upoważnionego) 


