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Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E     

 
Szanowni Państwo,  
Firma „TESTER”  Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń będących 
elementami składowymi linii technologicznej do obróbki i kształtowania końców rur wraz z montażem i uruchomieniem. 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego i stanowi część zapytań ogłaszanych przez Zamawiającego w ramach realizacji 
projektu pt. „Wdrożenie nowych linii produktów w firmie TESTER SP. Z O.O. w oparciu o zaawansowane technologie obróbki rur 
miedzianych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Numer działania; 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP, Nazwa i numer poddziałania; 
1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP –ZIT AW, Typ projektu; 1.5..A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP z 
wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat. 

 
Z góry dziękujemy Państwu za zainteresowanie i  wszystkie  złożone oferty. 

 
W  imieniu  Zarządu Spółki, 

Z-ca Prezesa ds. Handlowych 
Sławomir Satyła 

 

nr zapytania ofertowego nr 01/RPDS.01.05.02-02-0062/2018 

data publikacji zapytania ofertowego 25.01.2018r. 

ilość  stron 8 

publikacja   zapytania baza konkurencyjności 

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 2 3 4 

lp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Klasyfikacja 
zamówienia wg 
Wspólnego 
Słownika 
Zamówień 
(CPV) 

 

ilość 

1. Przedmiotem zapytania jest  zakup, transport, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych 
urządzeń, będących elementami składowymi linii technologicznej do obróbki i kształtowania 
końców rur wraz z montażem i uruchomieniem 
w ramach zadania; ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO OBRÓBKI I KSZTAŁTOWANIA  KOŃCÓW RUR WRAZ Z MONTAŻEM I 

URUCHOMIENIEM 

 

1. PRZENOŚNIK TAŚMOWY – PLANOWANY ZAKUP 2 SZT. 
 

Przenośniki taśmowy przeznaczony jest do transportu ukośnego z zabierakami, regulacją wysokości, do transportu 

podzespołów między gniazdami technologicznymi w procesie produkcyjnym. 

PODSTAWOWE WYMAGANIA - KRYTERIA TECHNICZNE /podstawowa specyfikacja techniczna:   

- długość 1800 mm (dopuszczalna do 2000 mm), 
- szerokość 700 mm (plus/minus 50 mm), 
 - wysokość na wejściu (miejsce załadunku) w zakresie regulacji od 700 do około 900mm, 

 
 
 
 
 
 
 

-42417000-2 – 
Podnośniki i 
przenośniki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 szt. 
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- wysokość na wyjściu 400 mm (plus/ minus 100 mm), 
- prędkość 0,15 m/s (plus/minus 0,10m/s), 
- obciążenie max 50 kg, 
- zasilanie 230V, 

- urządzenie powinno być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce i posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, 
w szczególności deklarację zgodności CE, 
- koszty dostawy, montażu i  uruchomienia  w cenie urządzenia, 

- instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

MIEJSCE REALIZACJI: 58-160 Świebodzice, ul. Długa 13 (parter). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2. Oczekiwany termin realizacji zamówienia 
do dnia 30.06.2018r. 

Do tego dnia urządzenia powinny zostać uruchomione w w miejscu realizacji wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 
B. OPIS   WYMAGANYCH   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU 

 

B.0 . Podstawa prawna prowadzonego postępowania 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na 

lata 2014-2020” z dnia 19.09.2016r. Postępowanie ma charakter niepubliczny; nie podlega ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

 

B.1. Opis sposobu przygotowania i składania oferty – ogólne kryteria formalne decydujące o ważności oferty 

 
a) Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

b) Oferta  bezwzględnie musi zostać złożona w formie pisemnej. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w punkcie 

B.4,pkt.2, 

c) Do oferty należy dołączyć również szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń (np. karty katalogowe, foldery 

informacyjne itp.), 

d) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą  reprezentacji, 

określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla danej  formy organizacyjnej albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną, 

e)  Oferta powinna być złożona do dnia: 30.03.2018r. do godz. 24.00  (nieprzekraczalny termin składania ofert !) 

 
B.2. Warunki, jakie muszą spełniać Oferenci 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, pozwalającej na realizację oferty zgodnie z 
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przyjętymi  założeniami oraz  przedstawionym harmonogramem dostawy, 

- dostarczą  szczegółowy opis (w tym foldery /karty katalogowe),  potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zapytania ze 

specyfikacją podaną przez Zamawiającego oraz złożą oświadczenie (załącznik nr 3), 

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie dowodów spełnienia warunków o których mowa powyżej. Oferent 

potwierdzi spełnienie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 2. 

 
B.3. Dodatkowe informacje; 
 
- Oferent jest zobowiązany do zaoferowania fabrycznie nowych urządzeń, określonych w przedmiocie zapytania,  

- Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania 

ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. 

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia 

przez Zamawiającego  od postępowania ofertowego, 

- ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, 

jakie Oferent  zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami, 

- Oferent zobowiązany jest do dostawy urządzenia, jego instalacji, przeprowadzenia uruchomienia urządzenia oraz niezbędnego 

szkolenia z zakresu jego obsługi, 

- Oferent w ramach realizacji zamówienia zobowiąże się do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego 

adres, w terminie i czasie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

B.4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu 

1.  Formularz ofertowy – zał. nr 1, 

2.  Wraz z formularzem ofertowym, Oferent zobowiązany jest do złożenia: 

 - oświadczenia Oferenta  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2, 

- oświadczenia o spełnieniu wymagań parametrów technicznych przez oferowane urządzenie – zał. nr 3, 

- wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej 

niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty (potw.za zgodność z oryginałem), 

- projektu umowy na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń będących przedmiotem niniejszego zapytania. 

Ocena spełnienia kryteriów technicznych i formalnych warunków udziału w postępowaniu przez Oferentów będzie dokonana w oparciu 

o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści 

tych dokumentów według formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

*ofertę uważa się za ważną jeżeli spełnia wszystkie kryteria określone w niniejszym zapytaniu  

 

C. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta może być sporządzona w postaci elektronicznej lub papierowej. 

Oferty należy składać na FORMULARZU OFERTOWYM (zał. nr 1) wraz z załącznikami w następujący sposób: 

1. e-mailem na adres: tester@tester.net.pl lub 

mailto:tester@tester.net.pl
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2. faxem na numer: 074 854 00 86 lub 

3. osobiście, za pośrednictwem poczty lub dowolnej firmy kurierskiej  

pod adresem: 

TESTER SP. ZO.O. 

               58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 18A 

 

              W przypadku powzięcia przez Komisję ds. oceny oferty decyzji o dających się usunąć brakach formalnych w złożonych 

ofertach, TESTER SP. Z O.O. dopuszcza możliwość wzywania Oferentów do dokonania niezbędnych uzupełnień, wyjaśnień lub 

sprostowań. 

 

                  OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z DOSTAWCAMI; 

                od strony technicznej:  Pan Sławomir Satyła  e-mail: ssatyla@tester.net.pl              

                od strony formalnej:        Pani Agnieszka Dudek, e-mail:adudek@tester.net.pl   

 

 

D. INFORMACJE  NA  TEMAT  WYKLUCZENIA    OFERTY 
 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 w wytycznych 

programowych. 

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. 

 

Z postępowania  odrzucona zostanie oferta, jeżeli; 

- Oferent nie spełnia kryteriów technicznych i formalnych, określonych w niniejszym zapytaniu, 

- oferta nie jest zgodna z treścią zapytania ofertowego lub nie została sporządzona na załączonym formularzu ofertowym, 

- oferta  jest niepodpisana, 

- oferta została złożona po terminie, 

- Oferent  poda w ofercie nieprawdziwe informacje, 

Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną  rozpatrzone. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania  uznaje się za odrzuconą, 

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane. 
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E. KRYTERIA  OCENY  OFERT,  WYNIKI   POSTĘPOWANIA 

 
W odniesieniu do Oferentów, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili techniczne oraz formalne, wymagane warunki udziału w 

postępowaniu i złożyli ofertę nie podlegającą odrzuceniu, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych poniżej: 

 

symbol nazwa kryterium waga 
kryterium 

Opis sposobu przyznawania punktacji za 
spełnienie danego kryterium oceny 

Uwagi 

C cena  70 Oferty w tym kryterium otrzymają liczbę punktów obliczoną 

według wzoru: 

 

C = (C min/Cof bad) x 70 

 
gdzie:   
C – ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „cena”, 
C min  -  najmniejsza cena (łącznie wartość netto za wszystkie 
urządzenia)  w zbiorze otrzymanych ofert, niepodlegających 
wykluczeniu 

C of bad  -  cena oferty rozpatrywanej (łącznie wartość netto za 
wszystkie urządzenia) 

 

Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium wyniesie 

70 pkt. 

 
1.Cena podana w ofercie powinna 
obejmować wszystkie koszty związane z 
wykonaniem zamówienia, jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu należnej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu  zamówienia. 
 
2. W formularzu ofertowym wszystkie 
kwoty należy podać w PLN lub EUR oraz 
zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. 
Stawki VAT należy obliczać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Oferty przedstawione w EURO będą 
przeliczane (w celu  porównania ofert)   
po kursie sprzedaży dewiz BZ WBK S.A 
wg ostatniej tabeli kursowej, 
obowiązującej w ostatnim dniu roboczym, 
poprzedzającym dzień wyboru oferty. 
 
3.Cena może być tylko jedna za 
oferowany przedmiot zamówienia, nie 
dopuszcza się wariantowości cen. 
 
4.Cena nie ulega zmianie w górę przez 
okres ważności oferty i związania – 
ważności umowy. 
 
5. Zmiany cen (po przeliczeniu na PLN), 
spowodowane zmianą kursu walut 
pomiędzy dniem rozpatrzenia ofert a 
dniem  zakupu urządzeń nie powodują 
naruszenia punktu nr 4. 
 

G gwarancja na 

dostarczony towar 

10 Punkty przy zastosowaniu  tego kryterium przyznane zostaną 

wg następującej formuły: 

 

G= (G of bad/ Gmax ) x 10 

gdzie:   
G -  ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „gwarancja 

na dostarczony towar”, 

G of  bad – gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach 

G max – najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, 

niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach). 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w 

niniejszym kryterium wyniesie 10 pkt. 

 

Gwarancja na dostarczone urządzenia 
powinna być podana w miesiącach. 
 
 
 
 

S szybkość reakcji 

serwisu 

10 Punkty przy zastosowaniu  tego kryterium przyznane zostaną 

wg następującej formuły: 

Szybkość reakcji serwisu oznacza czas 
dotarcia serwisu do miejsca instalacji 
urządzenia od momentu zgłoszenia awarii 
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S = (S min/ S of bad) x 10 

gdzie:   
 
S -  ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „szybkość 

reakcji serwisu”, 

S min – najkrótszy czas  dotarcia serwisu spośród otrzymanych 

ofert,  niepodlegających wykluczeniu  (w godzinach )  

S of bad– szybkość  dotarcia serwisu  badanej oferty  w 

godzinach . 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w 

niniejszym kryterium wyniesie 10 pkt. 

(a nie całkowity czas usunięcia usterki). 

P warunki płatności 10 Punkty przy zastosowaniu  tego kryterium przyznane zostaną 

wg następującej formuły: 

 

P =  (Pnaj/ Pof bad)  x  10 

gdzie:   
 
P -  ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „warunki 

płatności”, 

P of bad – przedpłata  wykazana w ofercie badanej , 

P naj –   najkorzystniejsza (najniższa)  przedpłata spośród 

zbioru ofert niepodlegających wykluczeniu . 

 

Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w 

niniejszym kryterium wyniesie 10 pkt. 

Ocenie podlega  procent przedpłaty, jaki 
Zamawiający zobowiązany jest uiścić w 
momencie rozpoczęcia realizacji umowy. 
W przypadku braku przedpłaty (całość 
płatna przelewem po otrzymaniu towaru) 
Oferent otrzymuje 10 pkt. 

Wyniki postępowania 

1. Punkty za poszczególne kryteria, przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą 

stanowić końcową ocenę oferty. 

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru: 

SUM= C+G+S +P 

gdzie 

SUM – suma uzyskanych  punktów, 

C – punkty uzyskane z kryterium „cena”, 

G – punkty uzyskane z kryterium  „gwarancja na dostarczony towar”, 

S – punkty uzyskane z kryterium „szybkość reakcji serwisu”, 

P – punkty uzyskane z kryterium „warunki płatności”. 

2. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta zawierająca największą liczbę punktów. 

3. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent po zsumowaniu punktacji wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. 

4. Po przeprowadzeniu procedury wyboru Oferenta, zostanie on poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Zamawiający 

określił maksymalny termin na podpisanie umowy wynoszący czternaście dni od momentu powiadomienia Oferenta o wyborze jego 

oferty. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku, w którym Wykonawca, którego oferta została 
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uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy, przekroczył termin podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim 

Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. 

6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazuje informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta 

oraz zamieszcza wyniki zapytania ofertowego na firmowej stronie internetowej Zamawiającego oraz umieszcza ją na stronie 

internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. 

 

 

 

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, 

2. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert, 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim, 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 

6. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z  tytułu przygotowania  i 

złożenia swojej oferty na przedmiotowe zaproszenie, 

7. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…” Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu 

składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zostanie opublikowana i zawierać będzie co 

najmniej; datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w sytuacji: 

- gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

- jeżeli najkorzystniejsza oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych projektu, 

- jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie może zostać zrealizowane, 

- jeżeli przeprowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  do unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny  w przypadku zaistnienia niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia  okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub  wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności. 

9. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert.  

10. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty; 

- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

- wystąpienie oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

- zmiana terminu realizacji umowy - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna, techniczna, logistyczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem  

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem. 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez 

Zamawiającego a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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G. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.  zał. nr 1 - Formularz ofertowy, 

2.  zał. nr 2 – Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

3.  zał. nr 3  -  Oświadczenie o  spełnieniu wymagań parametrów technicznych przez ofertowane urządzenie. 

 

H. PODPISY 

Sporządził:   Agnieszka Dudek                                                                     Zatwierdził: Sławomir Satyła 

TESTER SP. Z O.O. UL. WAŁBRZYSKA 18A, 58-160 ŚWIEBODZICE 

 

 


