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Cieszyn, 27 stycznia 2019 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019 

 

W związku z realizacją przez PPHU Zrembud Spółka z o.o. projektu pt. „Opracowanie automatycznego 

regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 

90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach Działania 1.1 Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00) 

ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: 

dostawę zestawu komponentów sterowania i elektryki na potrzeby montażu prototypowej 

konstrukcji zmodyfikowanego system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, 

dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej. 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komponentów sterowania i elektryki na 

potrzeby montażu prototypowej konstrukcji zmodyfikowanego systemu regałów 

rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki 

magazynowej. Wszystkie oferowane elementy muszą być fabrycznie nowe, 

wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok przed datą dostawy. Szczegółowa lista 

zamawianych komponentów dostępna jest w załączniku nr 1 – formularz oferty.  

2. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38810000-6 Urządzenia 

sterujące procesem przemysłowym 

 

II. Termin realizacji 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty złożenia zamówienia 

III. Miejsce realizacji zamówienia 

Laboratorium wynajęte na potrzeby realizacji projektu mieszczące się pod adresem: 

ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki koło Poznania 

 

IV. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są 

powiązani 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 albo we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
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powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców. 

1. Formularz ofertowy– wg załącznika nr 1;  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg załącznika nr 2 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową). 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

1. Oferty należy składać do dnia 04.02.2019 r. włącznie do godz. 14:00. 

2. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 

podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Oferta podpisana przez upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub 

umocowania prawnego. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zapytania 

ofertowego. 

3. Oferty można składać:  

a) W formie elektronicznej, jako załącznik w postaci zeskanowanej (preferowany format 

PDF), na adres e-mail: pawelgorecki@zrembud.com.pl. Jako tytuł wiadomości należy 

wpisać: „Oferta 01/2019 Komponenty sterowania i elektryki” lub  

b) w formie pisemnej, w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, z dopiskiem: „Oferta 

– Zestaw komponentów sterowania i elektryki na potrzeby montażu prototypowej 

konstrukcji zmodyfikowanego system regałów rzędowych, odwróconych o 90 

stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej – nr 01/2019” w 

siedzibie Zamawiającego PPHU Zrembud Spółka z o.o., ul. Mała Łąka 10; 43-400 

Cieszyn.  

4. Oferty w formie pisemnej mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem operatora 

pocztowego lub posłańca.  

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania jednej z formy przewidzianych na 

składanie ofert. 

6. O dochowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na 

wskazany adres pocztowy lub adres email, a nie data stempla pocztowego / nadania 

przesyłki kurierskiej. 

7. Po upływie terminu do składania oferty złożona oferta ma charakter ostateczny i nie podlega 

zmianie, korekcie, uzupełnieniu. 

8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VII. Sposób obliczenia ceny 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 

słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   

3. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena 

za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania 

przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 
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4. Nie dopuszcza się ofert wariantowych (kilka cen) oraz częściowych cen (obejmująca część 

zakresu zamówienia) .   

5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (okres związania ofertą)   

6. Ceny za wykonanie oferowanych części zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.   

 

VIII. Kryteria wyboru oferty  

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania, jeżeli:  

a. oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,  

b. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,  

c. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium: 

Cena  100% 

3. Oferta przedstawiająca najniższą łączną cenę netto za dostawę komponentów 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 otrzyma maksymalną liczbę punktów za cenę – 100. 

Pozostałym ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) 

liczba punktów, zgodnie z następującym wzorem:  

C  =  (Najniższa oferowana cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 100 

4. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy, z uwagi na fakt, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

IX. Tryb postępowania 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2019, godzina 15:00 w siedzibie Spółki: ul. Mała Łąka 10; 
43-400 Cieszyn. Otwarte i zestawione zostaną oferty nadesłane drogą elektroniczną, pocztową 
i bezpośrednio do siedziby. Po zebraniu i ocenie wszystkich ofert, które spłyną we 
wskazanym terminie Spółka sporządzi listę rankingową. Spółka podpisze umowę na dostawę 
przedmiotu zamówienia u oferenta z najwyższa liczbą punktów uzyskanych w toku 
postępowania 
 

X. Określenie warunków zmian umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

złożonego zamówienia z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z: 
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, wytycznych, przepisów i innych 

dokumentów, w tym dokumentów programowych programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

b) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany przepisów krajowych, 
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

3. Zamawiającemu przysługuje również możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

XI. Postanowienia dodatkowe 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym za zgodność ze stanem faktycznym przez Oferenta. 
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2. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i 

podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii 

nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia 

3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania 

ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie 

Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach 

na swojej stronie internetowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

5. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych 

przysługujących im roszczeń 

6. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady 

konkurencyjności. 

7. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 

ofertę. 

 

XII. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja xls i pdf) 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym  
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym 

 

………..………, dn. ………… 2018 r. 

 

Oświadczenie 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr ……….z dnia    ………………. 

 

ja, niżej podpisany 
 

………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

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 albo we wspólnym pożyciu, 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 
 

 

 

(podpis Wykonawcy) 

 


