
ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAM/1/2017

na dostawę silnika hydraulicznego 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1.
„Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020

I. ZAMAWIAJĄCY
Mirosław Kos „Ślusarstwo” 
ul. Karpacka 32, 43-353 Porąbka 
NIP: 547-000-13-76, REGON: 070288200

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca powinien złożyć ofertę na przedmiot zamówienia zgodny z poniższym zestawieniem.
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1 Silnik hydrauliczny 
- Ciśnienie pracy: max 350 bar
- Pojemność silnika: 25000 cm³/obr.
- Moment obrotowy: 400 Nm/bar
- Max ilość obrotów: 75 obr/min
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2 Dokumentacja techniczno – ruchowa 
( instrukcja obsługi, wykaz części zamiennych, 
wykaz mediów i części eksploatacyjnych wraz 
z grafikiem kontroli i wymiany )
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Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 50 dni od zawarcia umowy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym (definicja powiązań osobowych lub kapitałowych znajduje się na ostatniej stronie 
zapytania ofertowego).
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V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na papierze firmowym lub opatrzona 
pieczątką firmową. 

2. Oferta powinna zawierać:
 pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
 posiadać datę wystawienia;
 posiadać datę ważności - minimum 30 dni;
 termin realizacji zamówienia - w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę 

będzie brany maks. czas dostawy;
 cenę netto i brutto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one 

przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert);
 czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania ofert (dotyczy ofert dostarczonych 

pocztą, kurierem lub osobiście);
 powoływać się na numer zapytania ofertowego.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z 
przyczyn formalnych.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: projekt-fgb@metalkos.pl , faksem na nr: +48 33 81 06 300, listem poleconym, kurierem
lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Karpacka 32, 43-353 Porąbka do dnia 2017-02-16 r.
godz. 14:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty 
do Zamawiającego.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://metalkos.pl/img/publikacje_pdf/UE_Zapytanie_ofertowe_silnik_hydrauliczny.pdf

VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny – ocena zgodności oferty z przedmiotem 
zamówienia.

2. Kryterium oceny ofert:
 Cena - waga 60%.

Kryterium „Cena” liczone jest w ten sposób, że cena najniższa netto otrzymuje wartość
maksymalną 10 punktów, każda kolejna cena netto otrzymuje 10 punktów pomniejszone o
((cena netto z oferty - cena netto najniższa)/cena netto najniższa) x 10. Przykładowo cena
najniższa netto to 100 otrzyma wtedy 10 punktów, oferta kolejna z ceną netto 150 otrzyma
((150-100)/100) * 10, czyli o 5 punktów mniej, czyli 10-5=5 punktów

 Termin realizacji zamówienia - waga 40%,
kryterium  „Termin”  liczone  jest  w  ten  sposób,  że  najkrótszy  termin  realizacji  dostaje
maksymalną wartość 10 punktów, każda kolejna cena otrzymuje 10 punktów pomniejszone
o ((termin z oferty – termin najkrótszy)/wyznaczony termin) x 10. Przykładowo jeżeli oferta
najkrótsza podaje termin 3 dni  to dostaje 10 punktów, kolejna ofert  z terminem 4 dni
otrzyma ((4-3)/7)*10 = 1,43 punktów mniej, czyli 10-1,43 = 8,57 punktów.
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VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Oferent,  który  przedstawi  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  powiadomiony  przez  Zamawiającego
elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.

IX. ZAWARCIE UMOWY
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta  została  wybrana,  będzie  uchylał  się  od  zawarcia  umowy,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą

mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin
składania  ofert.  Dokonane  zmiany  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  oferentom,  do
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamówionych produktów, a także do pozostawienia postępowania
bez wyboru oferty.

Dodatkowych  informacji  udziela  p.  Norbert  Madetko   pod  numerem  tel.:  +48 602 404  554 oraz
adresem email: projekt-fgb@metalkos.pl 

Porąbka dn. ………………………………

Definicja powiązań osobowych i kapitałowych:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu 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.
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