
Lublin 08.09.2017 

Zapytanie ofertowe
nr 01/09/2017/RPLU3.7/47/5

 
___________________________________________________________________________ 
1. Informacje ogólne

Nr projektu:  RPLU.03.07.00-06-0047/16
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy REALL-AGENCJA ZAOPATRZENIA 

TECHNICZNEGO ARKADIUSZ KRÓŻEL poprzez wdrożenie wyników prac B+R i 

dywersyfikację produkcji

Współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

2017-2020, Oś Priorytetowa 3, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest zakup maszyn i urządzeń, w celu wdrożeniu 
wyników prac badawczo rozwojowych i innowacji technologicznej, czego efektem 
będzie dywersyfikacja produkcji oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu. 
Dzieki realizacji projektu będą oferowane nowe i ulepszone produkty, w tym m.in. 
wyroby metalowe.

2. Zamawiający
REALL – Agencja Zaopatrzenia Technicznego Arkadiusz Króżel
Siedziba: Ul. Wojciechowska 7L, 20-704 Lublin

3. Tryb zamówienia

Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasad określonych w wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 
(Wytyczne horyzontalne) oraz Wytycznych programowych RPO WL na lata 2014-2020. 

Publikacja zapytania na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

Data publikacji : 08.09.2017 

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryczne nowego Urządzenia do piaskowania 
metalu. 

Wymagania techniczne:  
- kompletne urządzenie ciśnieniowe, gotowe do pracy, z kabiną, stołem obrotowym, 

zespołem odpylającym;
- wymiary przestrzeni roboczej: minimum 1100 x 800 x 800.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
42000000-6 Maszyny przemysłowe 
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5. Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie Oferenci, którzy nie są powiązani 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a 
Oferentem, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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. 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku wymaga 
przedłożenia wraz z ofertą podpisanego Oświadczenia stanowiącego załącznik 2 do 
zapytania ofertowego. 

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wraz z  podpisanym Oświadczeniem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Ofertę można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej (skan podpisanych 
dokumentów), w języku polskim.

Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu 
ofertowym.

Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisana przez osobę/osoby 
upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub wycofanie 
złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu 
składania ofert [Oferent może wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed upływem terminu składania ofert; wycofanie złożonej oferty następuje poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Oferenta. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty].

Złożona oferta musi zawierać odniesienie do wszystkich kryteriów punktowanych

Oferta może zostać dostarczona w następujący sposób:
1) za pośrednictwem poczty lub osobiście - oferta powinna zostać złożona w 

zapieczętowanej kopercie gwarantującej zachowanie poufności na adres siedziby firmy: 
Lublin, ul. Wojciechowska 7L 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres: 
zakupy@reall.pl

W przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową/kurierem decyduje data otrzymania oferty 
przez Zamawiającego.
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Termin skadania ofert: do 15.09.2017 (do godz. 24.00) Oferty złożone po terminie nie 
będą rozpatrywane.

7. Kryteria oceny ofert.

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą 
podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających 
wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 

Kryterium 1. Cena netto: max 80 punktów

Liczbę punktów uzyskanych przez Oferenta oblicza się wg wzoru: 
Pc = (Cmin / C) x 80, ,gdzie:

Pc – liczba punktów w tym kryterium, uzyskanych przez Oferenta
Cmin – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie 

wymogi)
C – cena netto oferty badanej
80 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Kryterium 2. Gwarancja: max 20 punktów

Liczbę punktów uzyskanych przez Oferenta oblicza się wg wzoru: 
Pg = (G / Gmax) x 20, gdzie: 

Pg – liczba punktów w tym kryterium, uzyskanych przez Oferenta
Gmax – najdłuższa gwarancja (w miesiącach) wynikająca ze złożonych ofert (spełniających 

wszystkie wymogi)
G – gwarancja (w miesiącach) oferty badanej
20 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium

Sumaryczna liczba punktów oferty = Pc + Pg

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. 
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia z Oferentem, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą 
sumaryczną liczbę punktów.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, 
którzy złożyli oferty, za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności 
[https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/]. 

8. Umowa, zamówienia uzupełniające.
Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największa 

liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta na 
warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie 
przebiegała według jej postanowień. W umowie przy jej zawieraniu zostanie zawarta 
cena wykonania dostawy zgodnie z ceną podaną przez Dostawcę w wybranej przez 
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Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny 
wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie zrealizowaną dostawę.

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy pod 
warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na 
prawidłową realizację niniejszego zamówienia m.in. w przypadku gdy:

- towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest 
niedostępny. W takiej sytuacji Dostawca może zaproponować inny typ towaru, który 
musi spełniać warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 
do aktualnego stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);

- w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.

- w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot 
zamówienia;

- wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do 
przewidzenia, którego nie można było zapobiec;

Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w ciągu 3 lat od 
udzielania zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 
zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia 
uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej 
procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem 
podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego 
zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało 
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego.

9. Dodatkowe warunki

- Oferta musi być ważna minimum 60 dni.
- Dostawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 24- miesięcznej gwarancji na przedmiot 

zamówienia licząc od daty odbioru końcowego.
- Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego. Wtedy 

przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian 
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego 
realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania 
przyczyny anulacji. 

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia  uzupełniającego, zgodnego z 
przedmiotem niniejszego zamówienia. 
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- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych oraz oferty 
wariantowej. 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia 
zmiany decyzji.

- Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników 
zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

- W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje 
żadne roszczenie względem Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 
- Dostawa nie później niz 3 miesiące od upływu terminu składania ofert. 
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia.
- Oferty w walutach obcych będą przeliczane według średniego kursu NBP z dnia 

poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego.

10. Kontakt

Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Króżel, tel. +48 503 040 241, e-mail: arkadiusz@reall.pl

11. Załączniki do Zapytania Ofertowego

1. Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań 
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Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/09/2017/RPLU3.7/47/5

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/09/2017/RPLU3.7/47/5

I. DANE OFERENTA
Nazwa 
Adres 

NIP 
Telefon/E-mail

Osoba upoważniona do 
reprezentowania 

Oferenta 

II. OFERTA
Przedmiot oferty

Informacja nt. spełnienia wszystkich wymaganych parametrów technicznych zawartych 
w zapytaniu.
Do formularza należy dołączyć dodatkowe dokumenty zawierające specyfikację techniczną przedmiotu oferty.

1) Wyposażenie dostępne w maszynie
Opis

2) Pozostałe wskazane w zapytaniu parametry techniczne
Opis

3) Dodatkowe parametry/właściwości
Opis

Cena netto i brutto 
oferty

[w PLN lub EUR]

Cena netto Cena brutto Waluta

Okres gwarancji 
[w miesiącach]

Termin ważności oferty
Uwagi

Miejscowość, data
Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentacji  

Oferenta
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Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/09/2017/RPLU3.7/47/5

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH NR 6/D.3.7RPOWL/2017

Nazwa firmy:

Adres:

Oświadczam/y, w imieniu firmy, że nie jestem/y powiązani z Zamawiającym kapitałowo 

lub osobowo. 

Przez  powiązanie  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązanie  pomiędzy 

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 w szczególności poprzez:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub 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. 

_________________________

czytelny podpis i pieczęć firmy
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