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Niziny, 02.11.2020 r. 
 
 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2020 
 
 

INOX SPAW Marek Kukiełka 
Niziny 136 D, 28-142 Tuczępy  

woj. świętokrzyskie 
NIP 866-101-65-22 REGON 260191197 

 
zaprasza do składania ofert w zamówieniu: 

 
„Zakup automatycznej piły tarczowej do metali lekkich” 

 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

Zakup automatycznej piły tarczowej do metali lekkich 
 

2. Rodzaj zamówienia:  
Dostawy 

 
3. Kod CPV: 

42630000-1 – Obrabiarki do obróbki metali 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej automatycznej piły tarczowej do 
metali lekkich o następujących parametrach: 
 

 cięcie pod kątem min. od -450 do +450,  

 średnica tarczy min. 500 mm, 

 bezstopniowa regulacja posuwu tarczy,  

 pneumatyczne zaciskanie w pionie i poziomie,  

 system chłodzenia, 

 moc silnika min. 3 kW, 

 bezstopniowe przestawianie ogranicznika,  

 bezstopniowa regulacja kąta cięcia. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem 
pochodzenia urządzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca), 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego (wraz z dokumentem 
potwierdzającym jego równoważność), innego aniżeli wskazane w dokumentacji pod 
warunkiem, że zagwarantuje ono realizację zamówienia oraz zapewni uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w zapytaniu oraz zostanie one 
wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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5. Miejsce dostawy: 

Niziny 136 D, 28-142 Tuczępy, gm. Tuczępy, woj. świętokrzyskie 
 
6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:  

 Przedmiot dostawy powinien być zgodny z parametrami technicznymi określonymi 
powyżej. 

 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny na miejsce dostawy 
wskazane w pkt. 5. 

 Dostarczone w ramach umowy urządzenie, będące przedmiotem niniejszego zapytania 
ofertowego, musi być fabrycznie nowe i dopuszczone do stosowania na rynku polskim. 

 Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży m. 
in. stosowne certyfikaty, świadectwa i inne dokumenty techniczne oraz prawne 
dopuszczające jego użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie 
Polski. 

 Zamawiającemu będzie przysługiwało od Wykonawcy uprawnienie z tytułu gwarancji na 
urządzenie objęte niniejszym zamówieniem na okres minimum 12 miesięcy licząc od 
daty odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.  

 Warunki płatności: wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury; 

 Wykonawca uruchomi dostarczone urządzenia i przeprowadzi szkolenie. 
 

II. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIENIA: 

 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod adresem             

e-mail: mqkielka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem tel. 607-365-099. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 
Wymagany termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od podpisania umowy 

Planowany termin podpisania umowy do 16.11.2020 r. 

IV.  OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKNAWCOM: 

 
1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, t.j.:  
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej terminowe                      

i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia,  
3) posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą terminowe i zgodne                  

z wymaganiami wykonanie zamówienia.  
1.2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz                     

z ofertą przedłoży:  
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1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

1.3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą 
„spełnia/niespełnia”. 

 
2. Gwarancja: 

 
2.1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej 

gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 
 
3. Powody wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

 
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych                  

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:  
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
4) 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.  

3.2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca wraz                     
z ofertą przedłoży oświadczenie o braku powiązań (braku podstaw do wykluczenia) 
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
 
V. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: 

 
1. Kryterium oceny ofert (nazwa kryterium - waga (%)):  

 
1.1. Cena oferty (C) – 90% 

 
1.2. Okres gwarancji (G) – 10% 

 
2. Sposób oceny ofert: 

 Punkty będą obliczane zgodnie z poniższym opisem:  
 

2.1. Kryterium – cena oferty (C): 
Ocenie zostanie poddana cena netto oferty za realizację przedmiotu zamówienia 
podana w formularzu ofertowym. Cena netto podana przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym w walucie obcej zostanie przeliczona na złote polskie w sposób opisany w 
pkt. VI.1.7.  
 
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczenia wg wzoru: 

 

ilość punków   
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Oferta, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów. 
 

2.2. Kryterium – okres gwarancji (G): 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. Okres gwarancji 

należy podać w pełnych miesiącach licząc od momentu dostawy przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Uwaga: Minimalny okres gwarancji 

wynosi 12 miesięcy, maksymalny 24 miesiące. W przypadku gdy Wykonawca poda 

dłuższy niż 24 miesiące okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 24 miesięcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 12 miesięcy, oferta 

Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.  

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczenia wg wzoru: 
 

ilość punków   
                               

                          
             

 
Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 

 
2.3. Łączna liczba uzyskanych punktów (P): 
 

P = C + G 
 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.  
 
 
3. Sposób wyboru Wykonawcy: 

 
3.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów i okaże się najkorzystniejsza. 
3.2. Informacja o wyniku postępowania ofertowego – wybór najkorzystniejszej oferty ze 

wskazaniem nazwy wykonawcy, którego oferta została wybrana lub o zakończeniu 
postępowania bez dokonania wyboru – zostanie opublikowana na stronie internetowej: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (Baza konkurencyjności) i www. 
inoxspaw.com (strona Zamawiającego) najpóźniej do piątego dnia roboczego od daty 
otwarcia ofert.  

3.3. Wybór oferty Wykonawcy zamówienia zostanie udokumentowany protokołem 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

VI.  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY: 

 
1. Przygotowanie oferty: 

 
1.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez 
uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego 
Wykonawcy.  

1.2. Do oferty należy dołączyć opis oferowanych urządzeń potwierdzający posiadanie min. 
parametrów wymaganych przez zamawiającego. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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1.3. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z 
wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym. 

1.4. Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane na etapie 
składania ofert. 

1.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
1.6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 
1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w walutach obcych. 
1.8. Wartość oferty w walucie obcej zostanie przeliczona na złote polskie według kursu 

średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy 
poprzedzający dzień złożenia ofert. 
 

2. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

2.1. Ofertę należy złożyć w formie: 

 papierowej (dostarczenie osobiste, wysłanie listem poleconym lub przesyłką kurierską) 
na adres: INOX SPAW Marek Kukiełka, Niziny 136 D, 28-142 Tuczępy, woj. 
świętokrzyskie, lub 

 elektronicznej (skan oryginalnych dokumentów) na adres: mqkielka@gmail.com 
2.2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty.  
2.3. Termin składania ofert: do dnia 10.11.2020 r. do godziny 15.00. Oferty złożone po 

terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.  
2.4. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez okres 30 dni licząc od dnia wskazanego w 

niniejszym zapytaniu ofertowym jako termin składania ofert. 
2.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
2.6. Termin otwarcia ofert: dnia 10.11.2020 r. o godzinie 15.30. Oferenci mogą być obecni 

przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne. Miejsce otwarcia ofert: INOX SPAW Marek 
Kukiełka, Niziny 136 D, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie. 

2.7. Oferta, jej zmiana, poprawa, uzupełnienie lub wycofanie złożone po terminie 
wyznaczonym do składania ofert, nie będzie podlegała ocenie. 

2.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych dostaw. 

3. W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego zapytania ofertowego, do jego 
zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę, wszelkie oświadczenia, zapytania, wyjaśnienia, wnioski i 
zawiadomienia (z wyjątkiem umowy) Zamawiającego lub Wykonawców mogą być 
przekazywane drogą elektroniczną, chyba, że Zamawiający w danym konkretnym 
przypadku będzie wymagał zachowania innej formy komunikacji. Zamawiający wskazuje 
następujący adres e-mail do komunikacji z Zamawiającym: mqkielka@gmail.com, adres 
e-mail do komunikacji z Wykonawcą, Wykonawca wskazuje w ofercie.  

 
VII. Istotne warunki umowy: 

1. Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę 
punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia.  

2. W przypadku gdy wybrany Wykonawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, odstąpi 
od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, możliwe będzie podpisanie 
umowy z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał kolejną w postępowaniu najwyższą ilość 
punktów. 

3. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty. W umowie 
przy jej zawieraniu zostanie zawarta cena wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Wzór umowy 
stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
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4. Warunki zmiany umowy: 
4.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia w zakresie wydłużenia wymaganego terminu wykonania w 
przypadku zaistnienia niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego okoliczności, w 
szczególności: 
1) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

mają wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
2) z powodu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin realizacji 

przedmiotu umowy; 
3)  z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych; 
4) gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań 

instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia.  
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na dostawę 

przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy od dnia złożenia oferty przez Wykonawcę do 
dnia oddania przedmiotu umowy ujawnią się rozwiązania techniczne lub urządzenia o 
tych samych lub lepszych parametrach niż określone w zapytaniu ofertowym, których 
zastosowanie będzie uzasadnione dla Zamawiającego ze względów technicznych i 
racjonalizatorskich a ich zamiana nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy lub jeżeli nastąpi zmiana w zakresie wymagań i dopuszczeń do obrotu lub 
użytku urządzeń będących przedmiotem zamówienia 

4.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na realizację 
przedmiotu zamówienia dotyczących zmiany wartości przedmiotu umowy i terminu 
płatności w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy, 

2) zmiany dokumentów programowych RPOWŚ 2014-2020, mających wpływ na 
realizacje umowy, 

3) ograniczenia środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu umowy.  
4.4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy,  w tym:  

1) zmiana podatku od towarów i usług - VAT,  
2) zmiana nazwy zadania,  
3) zmiana nazwy Wykonawcy,  
4) zmiana rachunku Wykonawcy.  

4.5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian w umowie: 
1) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, 
2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 
3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

4.6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

4.7. Wprowadzenie zmian do umowy na realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowane jest 
uzyskaniem zgody instytucji współfinansującej. 
 

VIII. Ogólne informacje: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie Wytycznych                 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 



    

 

7 
 

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy INOX 
SPAW poprzez zakup nowoczesnych urządzeń” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. 
Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków określonych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym, odwołania, unieważnienia i zakończenia postępowania 
bez wyboru ofert, o czym zawiadomi Wykonawców, w szczególności w przypadku 
nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków 
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. W przypadku 
wprowadzenia zmian w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może wyznaczyć inny termin 
składania ofert. 

4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych  
od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania                            
o udzielenie zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o 
udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez 
podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.  

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków  
3. Oświadczenie o braku powiązań 
4. Wzór umowy 

 
02.11.2020 r. Marek Kukiełka 

Data i podpis 
 


