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Ogłoszenie

Numer

2022-9281-140698

Id

140698

Powstaje w kontekście projektu

POIR.01.01.01-00-0013/20 - Opracowanie innowacyjnej techn. wytw. wielkogabarytowych odlewów z 
żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w techn, Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi 
tłoczących w sektorze automotive

Tytuł

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2022 dotyczące zakupu i dostawy 
1 kompletu skrzyń formierskich.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2022-12-29
1. zapytanie_skrzynie_1b_2022_
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-12-29
1. Załaczniki

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-29

Data ostatniej zmiany

2022-12-29

Termin składania ofert

2023-01-31 14:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
Staszica 1
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP: 6391006954
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Osoby do kontaktu

Bartosz Kwiatoń
tel.: +48 32 419 11 11
e-mail: b.kwiaton@odlewnia-rafamet.pl

Rafał Dojka
tel.: -
e-mail: r.dojka@odlewnia-rafamet.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup i dostawa 1 kompletu skrzyń formierskich (1b/2022).

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

W związku z realizacją Projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania 
wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii 
Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive” (nr umowy 
POIR.01.01.01-00-0013/20-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 
1.1.1 (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr naboru: 
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POIR.01.01.01-IP.01-00-001/20) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu 
o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 
efektywności, jawności i przejrzystości, Beneficjent – ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o. o. składa 
zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 1 kompletu skrzyń formierskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III niniejszego zapytania ofertowego.

II.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,15980).
II.2. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności 
i zostało poprzedzone szacowaniem wartości przedmiotu zamówienia.
II.3. Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
II.4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako 
brak bezstronności i obiektywności.
II.5. Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 
(dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego.
II.6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
Zamawiającego.
II.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,
b) zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
II.8. O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Oferentów w 
każdy ze sposobów wyszczególnionych jako forma upublicznienia opisana w Regulaminie.
II.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Oferentów na każdym etapie 
postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Kontakt Zamawiającego z 
Oferentem nastąpi drogą elektroniczną wskazaną w treści nadesłanej przez Oferenta oferty.
II.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wszystkimi Oferentami, którzy 
złożyli ofertę spełniającą warunki dostępu (tzn. warunki udziału w postępowaniu) wskazane w treści 
zapytania ofertowego. Negocjacje prowadzone będą według następujących zasad:
a. po upływie terminu składania ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli 
oferty nie podlegające odrzuceniu o możliwości przeprowadzenia negocjacji i zaprosi tych Oferentów 
do negocjacji, uzgadniając z każdym z Oferentów indywidualne terminy spotkań,
b. uzgodnienia dot. terminu negocjacji będą prowadzone w drodze poczty elektronicznej,
c. negocjacjom podlegają wyłącznie parametry, które stanowią kryteria oceny ofert,
d. przebieg negocjacji dokumentuje się w formie pisemnego protokołu, podpisanego przez zespoły 
negocjacyjne Zamawiającego i Oferenta,
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e. w terminie wskazanym przez Zamawiającego i, Oferent przedkłada zmodyfikowaną ofertę, 
uwzględniającą ustalenia z negocjacji. Zmodyfikowana oferta nie może zawierać warunków mniej 
korzystnych niż oferta pierwotna,
f. w przypadku jeśli Oferent odmówi udziału w negocjacjach, negocjacje nie doprowadzą do 
wiążących ustaleń lub Oferent nie przedłoży zmodyfikowanej oferty, ocenie podlega pierwotnie 
złożona oferta Oferenta,
g. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia złożenia ostatniej zmodyfikowanej oferty dokona oceny 
ofert i wybierze Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza,
h. Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania 
ofertą.
II.11. W sytuacji zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub też unieważnienia 
postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty oraz upubliczni 
stosowną informację.
II.12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
II.13. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
częściowych.
II.14. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych.
II.15. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 
zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz Regulaminu.
II.16. Oferentom przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu dotyczącego 
przeprowadzonej oceny ofert zgodnie z Regulaminem.
II.17. Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) 
sporządzona może być w języku polskim.
II.18. II.18.�W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym 
lub w przypadku nie podpisania umowy do 28.02.2023r., zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zawarcia umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 
kolejną najwyższą liczbę punktów.

INFORMACJA O ŻĄDANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TAKIEGO ZABEZPIECZENIA):
VI.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta, którego oferta została wybrana, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”.
VI.2. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz z tytułu zwrotu zaliczki zapłaconej Oferentowi. Jeżeli Oferent będzie 
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT:
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VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 31.01.2023 r. do godz. 14:00.
VII.2. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Na kopercie i/lub w temacie 
wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej 
stronie niniejszego zapytania ofertowego.
VII.3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie 
z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
VII.4. Oferty należy składać mailem ( b.kwiaton@odlewnia-rafamet.pl ) lub pocztą tradycyjną / 
kurierem / osobiście Spółki. Ofertę należy adresować na Pana Bartosza Kwiatonia.
VII.5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na 
wskazany w zapytaniu adres mailowy.
VII.6. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
VII.7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni 
robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 6:00 do piątku do godziny 14.00 z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień 
z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania Oferentów mogą być składane 
najpóźniej na 7 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z 
wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie 
ofertowe.
VII.8. Oferenci są uprawnieni do składania pytań dot. treści umowy stanowiącego załącznik do 
zapytania ofertowego. Pytania należy kierować na adres mailowy: r.dojka@odlewnia-rafamet.pl 
Pytania muszą wskazywać konkretny punkt umowy.
VII.9. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treści przedmiotu 
zamówienia należy kierować na następujące adresy e-mail: r.dojka@odlewnia-rafamet.pl. Osobą 
uprawnioną do kontaktu z Oferentami w sprawach technicznych jest Pan Rafał Dojka oraz w sprawach 
handlowych jest Pan Bartosz Kwiatoń.
VII.10. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
VII.11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania.
VII.12. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień 
i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
VII.13. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych 
uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty 
elektronicznej.
VII.14. W przypadku niedostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców 
może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.
VII.15. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie 



Wygenerowano: 2022-12-29 14:10 Strona 6 / 12

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1B/2022 dotyczące zakupu i dostawy 1 kompletu skrzyń formierskich.

IV.1., IV.2 i IV.3. niniejszego zapytania,
b. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

W związku z ograniczeniami technicznymi jakie wynikają z konieczności publikacji przedmiotowego 
zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności (np. ograniczenia możliwych do wykorzystania w 
danym obszarze znaków), treść przedmiotowego zapytania ofertowego musiała zostać skrócona. 
Wobec powyższego, Zamawiający zachęca oferentów zainteresowanych wzięciem udziału w 
niniejszym postępowaniu o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik 
do niniejszej publikacji.

Kody CPV

44212320-8 Konstrukcje różne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

raciborski

Gmina

Kuźnia Raciborska

Miejscowość

Kuźnia Raciborska

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2023-02-28

Opis

1. SZCZEGÓŁY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu badawczo – rozwojowego pt. „Opracowanie 
innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o 
specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w 
sektorze automotive” (dalej: projekt), dla którego Zamawiający podpisał umowę o dofinansowanie 
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numer: POIR.01.01.01-00-0013/20-00, niezbędnym jest pozyskanie kompletu skrzyń formierskich 
optymalnych dla wytwarzania wielkogabarytowych odlewów w technologii Full Mould.

Komplet skrzyń formierskich musi być zgodny z załączoną dokumentacją techniczną (załącznik 1). 
Przez komplet skrzyń formierskich rozumie się zestaw czterech następujących skrzyń formierskich:
• Dwa egzemplarze kraty zgodne z rysunkiem K610.270.40-2,3;
• jeden egzemplarz płaszcza zgodny z rysunkiem P610.270.35-2;
• jeden egzemplarz płaszcza zgodny z rysunkiem P610.270.80-2.

Cena określona w ofercie powinna obejmować koszt transportu do siedziby zamawiającego i 
rozładunku - ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o. o. Staszica 1 47-420 Kuźnia Raciborska

2. GWARANCJA DOBREGO WYKONANI

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia na pierwsze żądanie gwarancji dobrego wykonania 
umowy na wartość 10% oferowanej ceny, która będzie zabezpieczała roszczenia Beneficjenta z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Beneficjent będzie mógł z niej 
skorzystać pod warunkiem, że:
a. roszczenie Beneficjenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 
Oferenta będzie dotyczyło wady przedmiotu zamówienia, przez którą rozumie się brak zgodności z 
załączoną dokumentacją technologiczną przedstawioną w Załączniku nr 1.
b. przed skorzystaniem z gwarancji dobrego wykonania umowy Beneficjent wezwie Oferenta co 
najmniej dwukrotnie do dobrowolnej naprawy wady przedmiotu zamówienia, której wystąpienie 
upoważnia Beneficjenta do skorzystania z gwarancji dobrego wykonania i wyznaczy oferentowi w 
tym celu dwukrotnie termin (pierwszy nie krótszy niż 10 dni i drugi nie krótszy niż 14 dni), które łącznie 
nie będą dłuższe niż 30 dni.

Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku nastąpi poprzez podpisanie przez oferenta 
oświadczenia wskazującego, iż w przeciągu 14 dni od podpisania umowy przedłoży gwarancję 
dobrego wykonania zgodnie z założeniami opisanymi powyżej. Niniejszy wymóg stanowi warunek 
dopuszczający oznaczający, że jeśli oferta nie będzie potwierdzała spełnienia w/w warunku zostanie 
odrzucona.

W przypadku nie przedłożenia gwarancji dobrego wykonania w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od podpisania umowy i/lub wstrzymać wypłatę zaliczek.

3. MIEJSCE DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: siedziba Zamawiającego
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / termin realizacji przedmiotu umowy: do 60 dni 
(kalendarzowych) od podpisania umowy.
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Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany 
oświadczeniem,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek 
potwierdzany oświadczeniem,
d. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
e. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie /, że nie posiada zaległości z tytułu ww. 
należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
f. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
- dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, 
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu 
zarządzającego osoby prawnej,
g. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
- dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, 
komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu 
zarządzającego osoby prawnej,

Typ
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Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 oraz IV.2 niniejszego zapytania ofertowego;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do 
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z 
postępowania Oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie,
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania,
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, 
za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego,
f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
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także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym 
powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Oferentem) – warunek potwierdzany oświadczeniem.
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:
� 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

POZOSTAŁE WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE:
a. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania płatności zaliczkowych.
b. Termin płatności za fakturę: nie krócej niż 90 dni. Oferty wskazujące krótszy niż 90 dni okres 
płatności będą podlegały odrzuceniu.
c. Przystępując do postępowania w sytuacji oferty zwycięskiej w treści dokumentu
o wyniku postępowania zostanie podana informacja o oferowanej cenie wykonania przedmiotu 
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zamówienia, jak również pełna nazwa wybranego Oferenta wraz z jego pełnym adres siedziby na 
portalu Baza Konkurencyjności. W związku z powyższym niezbędne jest podpisanie oświadczenia 
(zgody) w przedmiotowym zakresie, które stanowi element Formularza ofertowego.
d. Sprzedający jest zobowiązany informować Kupującego na piśmie o wszelkich opóźnieniach 
oraz jednocześnie przedstawiać informacje w przedmiocie przyczyn i/lub przedłużenia opóźnień, 
jak również w przedmiocie działań podjętych przez Sprzedającego celem uniknięcia opóźnień w 
dostawie. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w dostawie, Zamawiający będzie uprawniony z 
zastrzeżeniem innych uprawnień do nałożenia na Sprzedającego kar umownych w wysokości 0,5% 
wartości brutto zamówienia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki. Maksymalna wartość nałożonych 
kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do żądania dodatkowego odszkodowania w przypadku gdy strata Kupującego przekracza 
nałożone kary umowne.
e. Kupujący jest uprawniony zgłaszać reklamacje ilościowe w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
dostawy, a reklamacje jakościowe w terminie 30 dni kalendarzowych od daty dostawy, oba w formie 
przewidzianej dla składnia zamówień.
f. Kupujący jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością za zamówienie, co do którego zgłoszona 
reklamacja nie została rozstrzygnięta zgodnie

Złożenie przez Oferenta oferty będzie stanowiło pisemną zgodę na w/w warunki realizacji przedmiotu 
zamówienia, które następnie zostaną ujęte w treści umowy z wybranym oferentem. Zmawiający nie 
dopuszcza możliwości negocjowania w/w warunków.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 100 %)

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie PLN za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przyznawania punktacji w danym kryterium jest wskazany w załączonym pod publikację 
Zapytaniu ofertowym.
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-12-29 - data opublikowania

-> 2023-01-31 14:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2023-02-28 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / W związku z realizacją Projektu „Opracowanie 
innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych...  / występuje płatność częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / W związku z realizacją Projektu „Opracowanie 
innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych...


