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ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k.   ZO-03/16/2 

PROCEDURA   

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(SIWZ) 

„Zakup maszyny do wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)” 

    
ZAMAWIAJACY: 

 
ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. 

Adres: Otusz 11A 

64-320 Buk 

NIP: 777-325-30-89   REGON: 362128745 

strona internetowa: http://abnopakowania.pl   

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na 

zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu, oznaczonej symbolem P-02/16 wydanie: 1.0. („Procedura”). 

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 

Projekt: „Rozwój firmy ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe                              

i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu 

technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania”. 

Zadanie: „Zakup maszyny do wytłaczania folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi (linia)” 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA 

A. Ogłoszenie o zamówieniu: 

 upubliczniono w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 07/09/2017 

(dd/mm/rrrr), 

B. Zapytanie Ofertowe / SIWZ upubliczniono:  

 w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 w dniu 07/09/2017 (dd/mm/rrrr) na stronie internetowej Zamawiającego – 

www.abnopakowania.pl    

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-03/16/2 

Termin składania ofert: 09.10.2017 r. do godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert: 09.10.2017 r. godz. 10.10 

 

Otusz, dnia 04.09.2017 r. 

http://abnopakowania.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.abnopakowania.pl/
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1. Opis przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia: maszyna do wytłaczania folii wraz z urządzeniami 

peryferyjnymi (linia). W zakres zamówienia wchodzi dostawa, montaż, instalacja, 

uruchomienie oraz szkolenie wykwalifikowanych operatorów. Szkolenie ma być 

przeprowadzone na oryginalnej maszynie dla minimum 4 operatorów. Okres szkolenia, 

minimum 3 dni robocze.   

1.2. Specyfikacja ciągu technologicznego – linii technologicznej do wytłaczania folii z tworzyw 

sztucznych:  

A. Opis linii technologicznej wytłaczającej folię z tworzyw sztucznych: 

W skład wyposażenia wchodzi: 

a) System podawania surowców, 

b) System uplastyczniana, 

c) System kalandrowania, 

d) System odciągu z nawijakiem. 

B. Wymagania techniczne i funkcjonalne: 

Ogólne dane techniczne linii: 

 przetwarzane materiały PPh lub PS,  

 szerokość netto max. 900 mm, 

 grubość od 0,2 mm do 2,5 mm, 

 wydajność PPh max co najmniej 700 kg/h, 

 wydajność PS max co najmniej 850 kg/h, 

C. Dane dotyczące poszczególnych systemów  
a) System dozowania grawimetrycznego lub wolumetryczny 

 Główna wytłaczarka (1 surowiec 10-100%, 2 surowiec 10-50%, 3 surowiec 1-10%, 4 

surowiec 1-10%),  

 Wytłaczarka pomocnicza (1 surowiec 10-100%, 2 surowiec 1-10%, 3 surowiec 1-10%),  

 System przenoszenia próżniowy z przewodami do min 10 m odległości przenoszenia, 

b) System uplastyczniania: 

 Główna wytłaczarka średnica nie mnisza niż 70 mm, długość 33D z dwoma portami 

odgazowującymi , napęd bezpośredni chłodzony wodą, pomiar ciśnienia i temperatury 

na wytłaczarce, cylinder wytłaczarki bimetaliczny, slimak utwardzony minimum BN56, 

pokrywa całej wytłaczarki do redukcji hałasu poniżej 80dba,  

 Dwu-gniazdowy zmieniacz sit do pracy ciągłej dla głównej wytłaczarki, min 

powierzchnia filtrowania 2 x 123 cm2, 

 Pompa masowa dla głównej wytłaczarki, 

 Mikser statyczny dla głównej wytłaczarki, 

 Wytłaczarka pomocnicza średnica minimum 40 mm, długość 33D z minimum jednym 

portem odgazowującym, przesuwana na kołach, napęd chłodzony wodą, pomiar 

ciśnienia i temperatury na wytłaczarce, pokrywa całej wytłaczarki do redukcji hałasu 

poniżej 80 dba, 

 Ręczny lun automatyczny zmieniacz sit,  

 Blok podawania 3-warstwowy A-BA, 

 Głowica min 1070 mm, regulacja przez elastyczne wargi, szczelina głowicy 0,2-2,5 

mm, regulacja grubości ręczna przez śruby, deklowanie do 150 mm na stronę, 

c) System kalandrowania: 

 Kalander, 3 wałki o średnicy 400 mm i długości 1100 mm, powierzchnia wałków 

utwardzona i chromowana,  

 Min 2 dodatkowe wałki chłodzące z własnym napędem, 

 Min 4 wymienniki ciepła (3 dla wałków chodzących i jeden dla dodatkowych wałków 

chłodzących), 

 Odciąg z filtrem dla usuwania monomeru, 

 Przenośnik rolkowy , średnica rolki min 80 mm, długość min 5 m, 

 Pomiar grubości folii ciągły bezkontaktowy z minimum podwójnym czujnikiem,    

d) System odciągu z nawijaniem: 

 Odciąg z dwoma rolkami o średnicy min 200 mm i długości 1 100 mm, górna rola 

stalowa chromowana, dolna rolka silikonowa lub gumowa 
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 2-stacyjny nawijak folii, max. średnica rolki z folia 1200 mm, max ciężar 1000kg, 

średnica gilzy 6”, prędkość produkcyjna max. 60m/min, 

 Akumulator nie mniej niż 20 do 30 m, 

 Odcinanie boczków z nawijaniem lub młynkiem 

 System sterowania z panelem operacyjnym i zarządzaniem danymi, 

 Szafy sterujące do urządzeń.  

D. Wymagania konstrukcyjne 
Urządzenie musi posiadać zwartą solidna konstrukcja stalową , która zapewnia łatwość w: 

 obsłudze, 

 czyszczeniu, 

 dostępie do elementów obsługowych, 

 inspekcji okresowej. 

E. Wymagania bezpieczeństwa 

Urządzenia musi posiadać: 

 wszelkie, zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, zabezpieczenia i/lub 

blokady uniemożliwiające jego pracę, w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek 

zagrożenia dla operatora, produktu, bądź urządzenia; 

 osłony bezpieczeństwa   

F. Wymagania dokumentacyjne 

 dokumentacja w języku polskim 

 schemat elektryczny, 

 certyfikat CE. 

G. Uruchomienie  

 Uruchomienie i odbiór techniczny u Wykonawcy, 

 Uruchomienie i odbiór końcowy u Zamawiającego, 

 przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia po 

jego uruchomieniu. 

1.3. Miejsce realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia ma być dostarczony                                  

i zamontowany na koszt wykonawcy w miejscowości Dąbrowa, pod adresem: ul. Piaskowa 

13, 62-070 Dąbrowa, woj. wielkopolskie. 

1.4. Zamawiający przewiduje, na wniosek wykonawcy możliwość dokonania wizji lokalnej                  

w miejscu realizacji zamówienia.  

1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych, tj. 

przewidujących odmienny niż ustalony przez Zamawiającego sposób wykonania 

zamówienia. 

1.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

1.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

przepisów art. 29.4. Procedury. 

1.8. Zamawiający nie zamierza organizować spotkania z wykonawcami. 

1.9. Jeżeli wykonawca ma zamiar współpracować z podwykonawcami Zamawiający żąda 

wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom. 

1.10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń, 

materiałów lub rozwiązań technologicznych równoważnych, które mają te same cechy 

funkcjonalne, co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne z nazwy lub 

pochodzenia produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość 

zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych                   

w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego. 

1.11. Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia                

o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone                  

w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem 

lub pochodzeniem. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia. 

Minimalne parametry równoważności przedmiotu zamówienia określa art. 1.2. lit A i B 

Zapytania Ofertowego (SIWZ).              

1.12. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, 
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specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty 

lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe,                              

a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.             

1.13. Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania 

wykonawca zobowiązany jest, w terminie wskazanym przez Zamawiającego załączyć do 

oferty dokumenty z których jednoznacznie będzie wynikał fakt równoważności rozwiązania.   

1.14. Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

42000000-6 Maszyny przemysłowe  

42994200-2  Maszyny do przeróbki tworzyw sztucznych  

2. Termin realizacji zamówienia 

2.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym                   

w ofercie wykonawcy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert                          

i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący.  

2.2. Określony w ofercie termin realizacji ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, 

bezpośrednio następujących po sobie, a liczony od dnia zawarcia Umowy. 

2.3. Wykonawca do osiągnięcia Terminu Realizacji zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania dostawy, montażu oraz prób rozruchowych kompletnej linii do wytłaczania 

folii wraz z urządzeniami peryferyjnymi a także do przeprowadzenia szkolenia, o którym 

mowa w art. 1.1. Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

2.4. Osiągniecie Terminu Realizacji oznacza podpisanie przez Zamawiającego Protokołu 

Odbioru Końcowego.  

2.5. Pożądanym jest, ale nie bezwzględnie wymaganym aby przedmiot zamówienia został 

wykonany w terminie do dnia 31 grudnia  2017 r.   

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

4. Przesłanki wykluczenia  

4.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:   

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (Dz.U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);  

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 4.1. pkt 2 Zapytania Ofertowego (SIWZ);  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności;  

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                            

w postępowaniu;  

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych;  

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 

r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy                       

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 

184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że 

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.        

4.2.1. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy                       

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki 

lub kurateli wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów 

zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia, 
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e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania                          

o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były 

członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

4.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku                       

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,                 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania;  

4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 4.3. pkt 4 Zapytania 

Ofertowego (SIWZ);  

6) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających                   

z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 4.1. pkt 4 Zapytania Ofertowego (SIWZ), chyba że 

wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

4.4. Przed złożeniem oświadczenia o barku podstaw do wykluczenia wykonawcy lub 

podwykonawcy, niezależnie czy wykonawca będzie korzystał z jego zasobów dla wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu czy nie Zamawiający zaleca zapoznanie się             

z Procedurą w szczególności z art. 22 „Przesłanki wykluczenia”, Procedura stanowi 

załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SIWZ).    

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy po zapoznaniu się                     

z przedmiotem zamówienia oraz warunkami jego realizacji stwierdzą, iż: 

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane 

na podstawie odrębnych przepisów; 

2) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego 

zamówienia; 
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3) posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego 

zamówienia. 

5.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia 

warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.   Dla uznania, 

że wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego 

spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu wymaganych przy realizacji niniejszego 

zamówienia kompetencji lub uprawnień. 

2) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia 

warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia               

o posiadaniu wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia  sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia 

warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia                

o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej. 

5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,               

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go                   

z nim stosunków prawnych.  

5.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi zawierać informację o: 

a) zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu 

zamówienia publicznego, 

c) zakres  i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.     

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                       

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę, warunków ubiegania się                            

o zamówienie, o których mowa w art. 5. Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz w zakresie 

potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 4. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ) wykonawca składa: 

6.1.1. wraz z ofertą, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału                                   

w postępowaniu, 

 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału                                    

w postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał dodatkowych dokumentów,                 

z takim zastrzeżeniem, iż jeżeli wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów 

Zamawiający zażąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów, o którym 

mowa w art. 5.4. Zapytania Ofertowego (SIWZ).       

6.1.2. wraz z ofertą, Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 
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które stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, 

 po dokonaniu oceny ofert, w celu zbadania czy wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu Zamawiający 

nie będzie żądał dodatkowych dokumentów. 

6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych                          

w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) szczegółowe specyfikacje techniczne oraz karty opisu: 

(1) systemu podawania surowców, 

(2) systemu uplastyczniania, 
(3) systemu kalandrowania, 
(4) systemu odciągu z nawijakiem. 

Specyfikacje techniczne oraz karty opisu muszą potwierdzać, iż zaproponowany 

przedmiot zamówienia spełnia określone w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ) wymagania 

Zamawiającego. Specyfikacja ma informować w szczególności o: 

 producencie urządzenia, 

 producencie podstawowych podzespołów, 

 typ i rodzaj urządzenia, 

 podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne. 

b) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych tj. produktów, urządzeń lub 

rozwiązań technologicznych równoważnych, wykonawca składa dokumenty 

potwierdzające równoważność oferty. 

6.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:   

 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa 

w art. 25. Procedury, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

6.4. Zamawiający żąda aby, wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu:  

 zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa 

w art. 25. Procedury, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

6.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 

wykonawcy, o którym mowa w art. 25. Procedury, stanowiące załącznik nr 2 do Zapytania 

Ofertowego (SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6.6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, na stronie internetowej  

www.abnopakowania.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 28.8. Procedury, 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4.1. pkt 12 Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6.7. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 5.3. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ) oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

6.8. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w art. 6.7. Zapytania Ofertowego 

(SIWZ), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

6.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

http://www.abnopakowania.pl/
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którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego                    

z nich dotyczą. 

6.10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej dokumentowej lub                

w formie pisemnej elektronicznej. 

6.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

6.14. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

6.15. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji 

zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

6.16. Na ofertę składają się: 

 Formularz ofertowy – którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 

(SIWZ); 

 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25. Procedury, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ);  

 Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą 

podpisującą ofertę nie jest osoba / osoby upoważniona/e na podstawie odpisu                  

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. Dokument stanowiący pełnomocnictwo należy przedstawić w formie 

oryginału; 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne oraz Karty opisu; 

 Dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań – jeżeli zastosowano rozwiązania 

równoważne; 

 Oświadczenia i dokumenty nadesłane, na żądanie Zamawiającego przez wykonawcę po 

terminie składania ofert, a których obowiązek złożenia wynika z zapisów Zapytania 

Ofertowego (SIWZ).     

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

7.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. 

7.3. Ofertę, pełnomocnictwa, oświadczenia oraz dokumenty stanowiące część składową oferty 

składa się, pod rygorem nieważności na piśmie, przy zachowaniu formy dokumentowej. 

7.4. Wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane w toku prowadzonego 

postępowania  Zamawiający i wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

7.4.1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się: 

 drogą elektroniczną: e-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl  

 zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

Adres do korespondencji: 

Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78 – 600 Wałcz  

7.4.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

mailto:piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
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7.5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać 

numer sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 

Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ). 

7.6. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

7.7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się                          

z wykonawcami: 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej - Piotr Jęcka nr tel.: + 48 604128749, e-mail.: 

piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl          

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

10.1. Formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory                

w formie załączników do Zapytania Ofertowego (SIWZ) winny być sporządzone zgodnie                

z tymi wzorami, co do ich treści. 

10.2. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy dostawy do składanej oferty, 

złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych we wzorze umowy. 

10.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

10.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności na piśmie przy zachowaniu formy pisemnej 

dokumentowej, zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

10.6. Wykonawca, zobowiązany jest załączyć do składanej oferty wszystkie wymagane 

postępowaniem o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia. 

10.7. W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności oferty prosimy zaparafować każdą 

zapisaną stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek oraz całość spiąć lub zszyć. 

10.8. Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie 

zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie 

poufności jej treści do momentu otwarcia ofert. 

10.9. Kopertę należy opisać w następujący sposób: 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY    

   ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. 

Adres: Otusz 11A 

64-320 Buk 
Zapytanie Ofertowe – OFERTA 

- nr sprawy ZO-03/16/2 

Nie otwierać do dnia 09.10.2017 r. do godz. 10:10   

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę 

wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

10.10. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę 

lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy. 

10.11. Błędy w ofercie należy poprawić poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki 

sposób, aby pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną 

oraz datę poprawki wraz z podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności.               

mailto:piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl
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Nie można poprawiać pojedynczych cyfr ani liter. 

10.12. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jednolity (Dz.U. z 2003 r.             

nr 153 poz. 1503 z poźn. zm.) wykonawca przesyła, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie                            

z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu Zamawiającego”. W przypadku braku 

powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje zawarte w przesłanych 

dokumentach są w pełni jawne. 

10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej dokumentowej. 

10.15. Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej dokumentowej, przed upływem 

terminu składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez 

uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na 

kopercie należy umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, 

którego zmiana dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz Zamawiającego. 

10.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. 

Wykonawca, w formie pisemnej zawiadamia wówczas Zamawiającego o wycofaniu swojej 

oferty. Zawiadomienie to winno wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Informacja musi zawierać hasło: „WYCOFANIE OFERTY” wraz                    

z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy, dane adresowe wykonawcy oraz 

Zamawiającego. 

10.17. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją wykonawcy. 

10.18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim 

przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się 

do zmienionego terminu. 

10.19. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia 

wykonawcy są składane w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.20. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Wszelka 

korespondencja (zapytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego (SIWZ), wnioski, 

oświadczenia, środków ochrony prawnej itp.) dotycząca postępowania odbywać się będzie  

w języku polskim.  

10.21. Jeżeli Wykonawca załącza do oferty dokumenty w innym języku niż język polski 

zobowiązany jest do załączenia tłumaczenia tego dokumentu na język polski. Tłumaczenie 

ma uwzględniać wszystkie elementy dokumentu przedstawionego w języku obcym 

(pieczęcie, podpisy, loga itp.). 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze spółki ABN Opakowania 

sp. z o.o. sp.k. adres: Otusz 11A 64-320 Buk w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 

15:00 lub przesłać na adres: ABN Opakowania sp. z o.o. sp.k. Adres: Otusz 11A 64-320 

Buk. Oferta musi wpłynąć do dnia 09.10.2017 r. do godz. 10:00. 

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze spółki ABN Opakowania 

sp. z o.o. sp.k. Otusz 11A 64-320 Buk. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz. 

10.10.  

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

zawartych w poszczególnych ofertach. 

11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: 
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www.abnopakowania.pl informacje dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny oraz pozostałych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty zawartych                            

w poszczególnych ofertach. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako 

cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

12.2. Cena oferty może być wyrażona w PLN lub EUR ewentualnie w PLN i EUR. 

12.3. Zamawiający dla potrzeb oceny ofert, dla uzyskania ich porównywalności, przeliczy cenę 

podaną w EUR na walutę PLN. 

12.4. Do przeliczenia ceny oferty z EUR na PLN Zamawiający przyjmie średni kurs EUR do PLN 

z dnia upublicznienia Zapytania Ofertowego (SIWZ) na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl podany przez Narodowy Bank 

Polski. W przypadku braku takiego kursu, przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na 

podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem upublicznienia Zapytania Ofertowego 

(SIWZ) na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, 

średniego kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski. 

12.5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie                                    

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jednolity             

z 2011 r. (Dz.U. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.). 

12.6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będzie odbywać się w PLN (polskich 

złotych), EUR (euro) lub PLN (polskich złotych) i EUR (euro) razem. 

12.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z całości dostaw oraz usług związanych               

z wykonaniem przedmiotu zamówienia.   

12.8. Zamawiający przewiduje, na wniosek wykonawcy możliwość dokonania wizji lokalnej                  

w miejscu realizacji zamówienia. Wizja lokalna dokonywana jest na koszt wykonawcy. 

12.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                    

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez podatku. 

13. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert   

13.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

A. cena (C) – znaczenie 60% 

B. Termin Realizacji (Tr) – znaczenie 10% 

C. długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w pełnych miesiącach (Gt) – znaczenie 

10% 

D. długość okresu gwarancji jakości, wyrażony w godzinach eksploatacji (Ge) – znaczenie 

10% 

E. czas reakcji grupy serwisowej na wypadek awarii (CR) rozumiany jako, liczony                

w godzinach czas potrzebny grupie serwisowej na dojazd oraz przystąpienie do 

naprawy awarii w miejscu instalacji linii – znaczenie 10 %   

A. Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 60 punktów 

Następne wg wzoru: 

http://www.abnopakowania.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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               Cena z najniżej wycenionej oferty 

(C) =  --------------------------------------------------   x 60 = ilość punktów 

                                           Cena badanej oferty 

B. Oferta z najkrótszym Terminem Realizacji, wyrażonym w pełnych dniach 

kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

          Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji 

(Tr) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

                              Ilość dni z oferty badanej 

C. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od 

daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

                              Ilość miesięcy z oferty badanej 

(Gt) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

           Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji  

D. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, wyrażonym w godzinach 

eksploatacji licząc od daty odbioru końcowego otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

                              Ilość miesięcy z oferty badanej 

(Ge) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

              Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji  

E. Oferta z najkrótszym czasem reakcji grupy serwisowej, wyrażonym w pełnych 

godzinach otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

           Czas z oferty z najkrótszym czasem reakcji 

(CR) =  --------------------------------------------------   x 10 = ilość punktów 

                                                  Czas z badanej oferty 

13.2. Sposób porównywania i oceny ofert: 

13.2.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na postawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Zapytaniu Ofertowym (SIWZ). 

13.2.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

13.2.3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

14.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację,  
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2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania,  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.2. Zamawiający udostępnia informację, o których mowa w art. 14.1. pkt 1 i 4 Zapytania 

Ofertowego (SIWZ) na stronie internetowej. 

14.3. Umowa w sprawie zamówienia zawarta będzie w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 

zostało przesłane przy użyciu komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało 

przesłane w inny sposób. 

14.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu 

wymienionego w art. 14.3. Zapytania Ofertowego (SIWZ), jeżeli w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

14.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą nie będzie wymagane 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania         

o udzielenie zamówienia publicznego  

16.1. Wzór umowy dostawy, którą Zamawiający zamierza podpisać z wykonawcą stanowi 

załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

16.2. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.3. Określenie warunków zmian umowy, zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania              

o udzielenie zamówienia zawiera art. 11. wzoru umowy dostawy. 

16.4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy                 

i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod 

rygorem nieważności. 

17. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem Ofertowym (SIWZ) zastosowanie maja 

przepisy Procedury, która to stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (SIWZ). 

18. Spis załączników 

1. Procedura zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności 

kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczonej symbolem P-02/16 wydanie: 1.0., 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania, 

3. Formularz ofertowy, 

4. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, 

5. Wzór umowy dostawy. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
Piotr Jęcka 

……………………………. 

(podpis upełnomocnionej osoby) 

 


