
 
 

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii cięcia laserowego” 

 

Dzięgielów, dn. 07.03.2018 r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności. 

2. Zamawiający:  

„JERZY” sp. z o.o. 

Ul. Graniczna 3 

43-445 Dzięgielów 

3. Miejsce dostawy i uruchomienia maszyny: 

Ul. Spacerowa 6 

43-445 Dzięgielów 

4. Przedmiot zamówienia: 

Światłowodowa wycinarka laserowa 

Zamówienie dotyczy:  

Kod CPV: 38636110-6 Lasery przemysłowe 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

5. Termin realizacji:  

Rozpoczęcie realizacji z dniem podpisania umowy.  

Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zapytania: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. 

6. Wytyczne do przygotowania oferty: 

 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych; 

 Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty z rozwiązaniami 

wariantowymi spowoduje jej odrzucenie; 

 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę; 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o postępowaniu i jego 

zakończenia bez podawania przyczyn. 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. O unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy: 

o ubiegali się o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
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o złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 

 Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez 

Wykonawcę. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie 

fałszywych oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje określone 

przepisami prawa. 

 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę uprawnioną. 

 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. 

 

7. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:  

Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej: 

 Pocztą tradycyjną lub osobiście na adres: „JERZY” sp. z o.o., ul. Graniczna 3, 43-445 

Dzięgielów 

 pocztą elektroniczną na adres e-mail: justyna@jerzy.info.pl  

Oferty należy złożyć do dnia: 06.04.2018 r. (oferty które wpłyną po terminie zostaną 

odrzucone). 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej lub 

faksem, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem 

umowy z Zamawiającym. 

Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty 

zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta. 

8. Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 

9. Kryteria wyboru oferty:  

a. Cena netto – 50%  

b. Termin realizacji w tygodniach – 40%  

c. Okres gwarancji min. 2 lata – 10% 

10. Ocena i wybór oferty: 

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty zawierające 

treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające wymaganych treści, bądź błędne, 

zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie 

przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od 

Oferentów w zakresie dotyczącym oferty. 
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Oferta powinna zawierać szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, w której Oferent 

odniesie się do każdego elementu z formularza „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 

07.03.2018 r.” (w przypadku braku odniesienia się do chociażby jednego z elementów 

wymienionych w Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.03.2018 r. Zamawiający uzna, 

że oferta jest niekompletna, nie spełnia wymagań formalnych i zostanie odrzucona). 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz 

najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 4 zapytania. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

a. Kryterium cena przedmiotu zamówienia:  

[(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*50%] * 100 

b.  Kryterium Termin realizacji: 

[(najkrótszy oferowany termin realizacji wśród wszystkich zebranych ofert/termin realizacji 

oferowany w badanej ofercie)*40%] * 100 

c. Kryterium Okres gwarancji:  

Nie spełnia = 0 pkt / spełnia = 1 pkt * 10% * 100 

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów 

do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 

11. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub 

osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 

imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej 

w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu 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 kurateli. 

12. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie pkt. 11 zapytania 

ofertowego z dnia 07.03.2018 r. wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w 

załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.  



 
 

Projekt „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii cięcia laserowego” 

13. Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, 

wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej. 

14. Dokumenty jakie należy złożyć w postępowaniu: 

 Oferta zawierająca szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wraz z odniesieniem się 

do wszystkich elementów z formularza „Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 

07.03.2018 r.” 

 Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone osobom nie wymienionym w 

dokumencie, o którym mowa w pkt 2, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności 

poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych 

składanych w toku postępowania. 

15. Wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym dokumenty powinny być złożone w formie 

podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii. 

W przypadku dokumentu pełnomocnictwa Zamawiający wymaga złożenia go w formie oryginału 

bądź kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 

Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: 

imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” (lub równoznaczny). 

Zamawiający ma prawo zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

16. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w zapytaniu ofertowym. 

17. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do 

występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego 

oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

18. Płatność realizowana będzie przelewem. 

19. Osoba do kontaktu: Justyna Nieboras-Greń justyna@jerzy.info.pl 
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