
 
 
 
 
 

 
S t r o n a  | 1 

 

Dębno, dnia 24.08.2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

nr 15/1.5/RPO 
Dok przeładunkowy 

 

Zakup jest realizowany w związku z projektem pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii 
produkcji płynnych oraz granulowanych nawozów organiczno-mineralnych przez PPH 
EKODARPOL Zbigniew Zubala", numer projektu RPZP.01.05.00-32-0076/17. Projekt jest 
realizowany w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój 
regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego z środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

I. TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

Zamówienie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z 

wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

II. NAZWA, ADRES i DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Zbigniew Zubala PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWE " EKODARPOL" 

ul. Bolesława Chrobrego 19 

74-400 Dębno 

NIP: 8390400041 

REGON: 770520938 

Dane kontaktowe: + 48 95 760 03 22 

e-mail: z.zubala@ekodarpol.pl,  

adres strony www.: http://ekodarpol.pl 

 

III. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

Rodzaj zamówienia: Dostawa. 

Nazwa zamówienia: Dok przeładunkowy. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Wspólny słownik zamówień;   

42400000-0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części 
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PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: 

 

Dostawa i montaż nowego doku przeładunkowego dostawianego pod kątem 90º. 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

W skład doku powinno wchodzić: 

1. Domek przeładunkowy ze śluzą uszczelniającą. 

2. Rampa z językiem uchylnym -obciążenie minimum 3t. 

3. Naprowadzacze kół 2szt. 

4. Brama. (brama w licu ściany, dok nieocieplony) 

 

• Gwarancja na zamówienie minimum 24 miesiące.  

• Dostawca zapewnia transport do siedziby Kupującego i montaż urządzeń. 

 

W przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na 

stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają 

wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie 

nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań 

jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować 

technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym 

w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

 

V. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE: 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.10.2018. Za termin wykonania 

zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Dostawa ma się odbyć w miejscu: PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala, ul. Bolesława 

Chrobrego 19, 74-400 Dębno, Polska 

 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

1) Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj.  

• oferta złożona na formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 

• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2 

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3  

• Do oferty obligatoryjnie musi zostać załączona szczegółowa specyfikacja techniczna 

oferowanych urządzeń, gdzie za szczegółową specyfikację techniczną oferowanych 

urządzeń Zamawiający rozumie każde dokumenty czy informacje 
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(katalogi/prospekty/specyfikacje techniczne), na podstawie których możliwa będzie ocena 

zgodności oferowanej maszyny z opisem przedmiotu zamówienia (pkt IV). 

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą 

stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.  

2) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania 

podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.  

3) Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową 

realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków oraz ewentualnych 

rabatów i upustów.  

4) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

 

 

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 3.09.2018r. do godziny 10:00. 

Chwilą złożenia oferty jest dzień i godzina faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego (a 

nie jedynie jej nadania). 

2) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

▪ poczty, kuriera, dostarczona osobiście na adres: PPH EKODARPOL Zbigniew 

Zubala, ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno,  

lub  

▪ wysłana e-mailem na adres: z.zubala@ekodarpol.pl 

3) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 

uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert, w tym 

dotyczących dokumentów, oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w 

postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i zakres wymaganych 

korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

7) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, tj. zamówień, których zamawiający 

udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień 

na usługi lub roboty budowlane, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 

budowlanych. 

8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia ofert przez wykonawców. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

 

Oferent jest związany swoją ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (informacja o wagach 

punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert): 
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l.p. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena netto 70% 

2. Termin realizacji (w tygodniach) 15% 

3. Gwarancja na zamówienie (w miesiącach) 15% 

 RAZEM 100% 

 

Opis sposobu przyznawania punktacji 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

S = C + T + G gdzie: 

S suma uzyskanych punktów 

C punkty z kryterium Cena netto  

T punkty z kryterium Termin realizacji 

G punkty z kryterium Gwarancja 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert i wyliczania 

punktów z poszczególnych kryteriów: 

C = (Cmin/Cof) x 100 x 0,70 

gdzie:  

C ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty 

Cmin najniższa cena wśród składanych ofert 

Cof cena danej oferty 

 

T = (Tmin/Tof) x 100 x 0,15 

gdzie:  

T ilość przyznanych punktów za kryterium termin realizacji w tygodniach 

Tmin najkrótszy termin realizacji podany w tygodniach, który nie może być dłuższy niż 6 

tygodni, maksymalnie do dnia 20.10.2018 

Tof proponowany termin realizacji (w tygodniach) 

 

G = (Gof/Gmax) x 100 x 0,15 

gdzie:  

G ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach 

Gmax najdłuższy okres gwarancji w miesiącach, który nie może być jednak dłuższy niż 120   

Gof proponowany okres gwarancji danej oferty (w miesiącach) 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100pkt 

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i 

wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:  

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o jej 

wyborze na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający 

uprawniony będzie do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert.  
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XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

ICH SPEŁNIENIA:  

 

Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie Oferent, który:  

1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 

2) dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, 

3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania powyższych warunków, 

które wymagałyby doprecyzowania w tym miejscu. Oferent potwierdzi spełnianie ww. warunków 

poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

XIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:  

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo 

zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego 

postępowania nie zostanie im udzielone.  

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:   

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO; 

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.  

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie 

wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego. 

 

XIV. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI W TRAKCIE 

PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA:   

 

Zapytania odnośnie postępowania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną na adres e-

mail: z.zubala@ekodarpol.pl. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni robocze przez upływem terminu składnia ofert. Osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Oferentami jest przedsiębiorca Zbigniew Zubala – Właściciel firmy.  

 

mailto:z.zubala@ekodarpol.pl
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XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE: 

 

Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie 

prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania 

przyczyny takiej czynności, w szczególności w następujących przypadkach: 

1) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożlwiającą zawarcie ważne umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

1) Odwołania postępowania w każdym czasie; 

2) Zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy; 

3) Unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, bez podania przyczyny. 

W przypadkach, o których mowa powyżej Oferentowi nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych z 

przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie 

ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert. 

 

  

XVI. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

następującym zakresie i na następujących warunkach:  

1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej 

części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,  

2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:  

a. koniecznością wykonania robót dodatkowych, wpływających na termin wykonania robót 

objętych umową podstawową,  

b. następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji 

inwestycji ze środków unijnych. 

3) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym 

zmiana taka może być spowodowana w szczególności:  

a. niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji 

technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów lub urządzeń;  

b. pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:  

• zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy, 
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• poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia; 

c. pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na: 

• zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji,   

• zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy; 

• poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;  

d. koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia w 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

e. koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.  

4) Terminów płatności. 

 

XV. DODATKOWE INFORMACJE:  

 

1) Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 70(1) §3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści          

niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach 

niezwłocznie poinformuje na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

2) Dokumenty zawarte w niniejszym Zapytaniu, w załącznikach, a także wszelkie inne 

przekazane przez Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem mogą być 

wykorzystane przez Wykonawców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu 

udziału w postępowaniu oraz przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane 

do innych celów. 

 

Do niniejszego zapytania dołączone zostały:  

• Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy 

• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 
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