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Kuźnia Raciborska, dnia 05.03.2021 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2021 

 

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: 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 

materiałów operacyjnych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt III niniejszego zapytania 

ofertowego.  

I. ZAMAWIAJĄCY:  

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o. o. 

Ul. Staszica 1, 47-420 Kuźnia Raciborska 

tel. +48 32 419 11 11, fax. +48 32 419 27 89 

e-mail: info@odlewnia-rafamet.pl 

www.odlewnia-rafamet.pl 

NIP 639-10-06-954, 

REGON 272833350 

Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy Nr KRS 0000159084 

 

w dalszej treści zapytania ofertowego zwana dalej jako „Spółka” lub „Zamawiający”. 

II. TRYB /POSTĘPOWANIA: 

II.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.). 

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.  

mailto:info@odlewnia-rafamet.pl
http://www.odlewnia-rafamet.pl/
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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, 

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 dopuszcza1 możliwości składania 

ofert częściowych. Oferujący jest zobowiązany zaoferować całkowitą ilość (6500 kg) 

żywicy i całkowitą ilość (2000 kg) utwardzacza zgodnych z podanymi parametrami. 

Oferta musi obejmować wszystkie 2 materiały  operacyjne. 

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.  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z PODANIEM KODÓW CPV):  

24957100-8 GOTOWE SPOIWA DO FORM ODLEWNICZYCH LUB RDZENI 

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 

numer: POIR.01.01.01-00-0013/20-00 oraz w celu zapewnienia bieżących, terminowych dostaw 

materiałów operacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w ramach projektu badań 

przemysłowych oraz prac rozwojowych Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy ramowej a 

następnie w ramach niej uruchomienie procedury składania cyklicznych zamówień  na kupno i 

dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo – 

rozwojowych dla przedmiotowego projektu .  

Zamówienia w ramach umowy ramowej będą realizowane w okresie od zawarcia umowy ramowej  

z wybranym dostawcą do końca realizacji projektu czyli do 31.05.2023. W przypadku 

prolongowania terminu zakończenia projektu, umowa ramowa zostanie wydłużona do czasu 

faktycznego zakończenia projektu.  

Zakup materiałów operacyjnych jest niezbędny do prawidłowej realizacji Projektu i osiągnięcia 

określonych celów w przedmiotowym projekcie. Celem zawarcia umowy ramowej jest 

zapewnienie stałych i optymalnych pod względem czasowym i finansowym dostaw 

surowców i materiałów operacyjnych. Poniżej przedstawiony katalog surowców i materiałów 

operacyjnych stanowi potencjalny przedmiot zamówienia realizowany w ramach umowy ramowej.  

W związku ze specyfiką i zakresem prowadzonych prac badawczo – rozwojowych w 

projekcie, Zamawiający nie ma technicznej możliwości dookreślenia docelowego 

asortymentu materiałów operacyjnych ani też docelowej ilości danego asortymentu. W 

związku z powyższym, poniższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że 

w zależności od wyników prac badawczo – rozwojowych może zaistnieć potrzeba 

dokonania zamówienia materiału operacyjnego (odpowiadającemu klasyfikacji kodowej) 

innego niż wskazany poniżej.  

Poniżej wskazane zestawienie surowców i materiałów operacyjnych zostało przygotowane z 

najwyższą starannością i jest adekwatne do zakresu zaplanowanych prac badawczych bezpośrednio 

związanych z realizacją projektu. 

Przygotowując ofertę należy uwzględnić ilości i rodzaju asortymentu jak również wziąć 

pod uwagę możliwość przekroczenia ilościowego (20%) w danej kategorii 

asortymentowej. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących materiałów operacyjnych: 

 
1. Żywica furanowa o następujących parametrach: 

 

Zawartość alkoholu furfurylowego min. 78% 
Zawartość formaldehydu max. 0,2% 
Gęstość (20°C) ρ =1,15 g/cm3 ± 0,05 g/cm3 
Ilość: 6500 kg 
 

2. Utwardzacz żywicy furanowej o następujących parametrach: 
 

Gęstość (20°C) ρ = 1,20 g/cm3 ± 0,05 g/cm3 
Ilość: 2000 kg 
 
Oferowana żywica furanowa i utwardzacz muszą umożliwić przygotowanie masy formierskiej 
o następującym składzie: 



 

4 

1. Osnowa złożona z 65% regeneratu piasku kwarcowego o zawartości lepiszcza 0,5–1,5%; 
wilgotności 0,09-0,15%; pH 3,30-3,75 o frakcji głównej 0,40/0,315/0,20 oraz 35% świeżego 
piasku kwarcowego o zawartości lepiszcza max. 0,3%; wilgotności max. 0,1%; frakcji głównej 
0,40/0,315/0,20; 

2. Udział żywicy 1,25% – 1,30%; 
3. stosunek ilości utwardzacza do ilości żywicy 0,25 – 0,30. 

 
Uzyskana masa formierska musi charakteryzować się następującymi parametrami: 

1. Minimalna żywotność tl = 40 minut; 
2. Minimalna wytrzymałość na zginanie po 18 godzinach Rg18= 2,70 MPa; 
3. Minimalna wytrzymałość na zginanie po 48 godzinach Rg48= 3,35 MPa; 
4. Minimalna przepuszczalność w stanie związanym po 48 godzinach Pu= 320∙10-8 m2/Pa∙s. 

 
Wraz ze złożeniem oferty oferent zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 3 dni 
kalendarzowych na adres ODLEWNI RAFAMET Sp. z o. o. próbnej partii żywicy (10 kg) oraz 
utwardzacza (5 kg), które zostaną wykorzystane do weryfikacji możliwości uzyskania 
przedstawionych powyżej parametrów. W razie uzyskania niewystarczających parametrów 

masy oferta nie będzie rozpatrywana. 
 

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

2. MIEJSCE DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW: siedziba Zamawiającego  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / termin realizacji umowy ramowej: do 7 dni 

(kalendarzowych) od złożenia przez Zamawiającego zamówienia z możliwością wydłużenia zgodnie 

ze zmianą w okresie realizacji Projektu (warunek dopuszczający). Oferty, które będą wskazywały 

dłuższy czas dostawy zostaną odrzucone. Realizacja poszczególnych zamówień w ramach umowy 

ramowej będzie następowała zgodnie z harmonogramem: 

Żywica furanowa 1000 kg 5 TK 2021; 1000 kg 15 TK 2021; 1000 kg 25 TK 2021; 1000 

kg 1 TK 2022; 2500 kg 22 TK 2022 

Utwardzacz żywicy furanowej 350 kg 5 TK 2021; 350 kg 15 TK 2021; 350 kg 25 TK 

2021; 350 kg 1 TK 2022; ; 600 kg 22 TK 2022 

4. INFORMACJE DODATKOWE:  

a). Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania płatności zaliczkowych. 

b). Termin płatności za fakturę: nie krócej niż 90 dni. (warunek dopuszczający). 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 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. 

Realizacja poszczególnych zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej będzie 

następowała w terminie do 7 dni (kalendarzowych) od złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia.(warunek dopuszczający) Poprzez złożenia zamówienia należy rozumieć 

skuteczne przesłanie pocztą elektroniczną na wskazany przez dostawcę adres mailowy 

podpisanego przez Zamawiającego zamówienia wskazującego zakres rzeczowy oraz ilości 

zamówienia materiałów pooperacyjnych. Zamówienia będą składane od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6:00 do 14:00. Poprzez realizację przedmiotu zamówienia należy 

rozumieć faktyczną dostawę wskazanych w treści zamówienia materiałów operacyjnych do 

siedziby Zamawiającego. Odbiór materiałów operacyjnych będzie każdorazowo potwierdzany 

protokołem zdawczo – odbiorczym. Oferty wskazujące dłuższy niż 7 dni kalendarzowych 

termin dostawy materiałów operacyjnych będą podlegały odrzuceniu.  
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IV.  WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:  

IV.1. 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, 

 

 

IV.2. Z 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 
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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 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. 

IV.4 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,  
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− 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. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB 

PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT: 

V.1. Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej. 

 

l.p. Kryterium 
Maksymalna liczba 

punktów 
Waga kryterium 

1 

Cena Netto* 

 

[PLN] 

*(Cena musi zawierać koszt zakup 

oraz dostawy pełnego przedmiotu 

zamówienia) 

100 75% 

2.  

Termin realizacji zamówienia* 

 

*(zakup, dostawa materiałów 

operacyjnych) 

Termin realizacji umowy ramowej: do 

7 dni (kalendarzowych) od złożenia 

przez Zamawiającego zamówienia z 

możliwością wydłużenia zgodnie ze 

zmianą w okresie realizacji Projektu 

(warunek dopuszczający). Oferty, 

które będą wskazywały dłuższy czas 

dostawy zostaną odrzucone. Realizacja 

poszczególnych zamówień w ramach 

umowy ramowej będzie następowała 

zgodnie z harmonogramem:  

Żywica furanowa 1000 kg 5 TK 2021; 

1000 kg 15 TK 2021; 1000 kg 25 TK 

2021; 1000 kg 1 TK 2022; 2500 kg 

22 TK 2022 

Utwardzacz żywicy furanowej 350 kg 

5 TK 2021; 350 kg 15 TK 2021; 350 

kg 25 TK 2021; 350 kg 1 TK 2022; ; 

600 kg 22 TK 2022 

100 25% 

 

 

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena 

ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 75%)  

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie PLN 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena musi objąć zakup i dostawę przedmiotu zamówienia w 

ramach  poszczególnych pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu ofertowym 
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stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 

pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych 

ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

Sposób obliczenia liczby punktów: 

                                     Najniższa cena oferty 

 Kryterium „C”   =             x 100 pkt x 75% (waga kryterium) 

            Cena badanej oferty 

 

 

Termin realizacji zamówienia – Termin („T”) – 100 pkt (waga kryterium 25%) / nie dłuższy 

niż 7 dni (*Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

Realizacja poszczególnych zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej będzie następowała w 

terminie do 7 dni (kalendarzowych) od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Warunek 

dopuszczający. Poprzez złożenia zamówienia należy rozumieć skuteczne przesłanie pocztą elektroniczną 

na wskazany przez dostawcę na wskazany przez dostawcę adres mailowy podpisanego przez 

Zamawiającego zamówienia wskazującego zakres rzeczowy oraz ilości zamówienia materiałów 

pooperacyjnych. Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00. 

Poprzez realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć faktyczną dostaw wskazanych w treści 

zamówienia materiałów operacyjnych do siedziby Zamawiającego. Odbiór materiałów operacyjnych 

będzie każdorazowo potwierdzany protokołem zdawczo – odbiorczym. Oferty wskazujące dłuższy niż 7 

dni kalendarzowych termin dostawy materiałów operacyjnych będą podlegały odrzuceniu. Do oceny 

zostają dopuszczone jedynie te oferty, których termin realizacji jest wskazany w niniejszym zapytaniu 

bądź krótszy). Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę 

kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych 

ofert odbędzie się wg wzoru: 

                               Najkrótszy termin realizacji oferty 

Kryterium „T”   =       x 100 pkt x 25% (waga kryterium) 

                               Termin realizacji badanej oferty 

 

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do 

następującego wzoru: 

Suma punktów 

= Kryterium „C” +  Kryterium „T”  

 

1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz 

w wartościach brutto. 

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, 

Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem 

gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. 

mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z 

recyclingu etc.) lub złożoną przez Oferenta posiadającego wdrożony i certyfikowany System 

Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System 

Zarządzania Energią.  

Ocena na podstawie udzielonej odpowiedzi na pytanie: Czy stosują Państwo Zintegrowany System 

Zarządzania? (TAK / NIE). 

W związku z powyższym Zamawiający prosi o podanie w treści oferty informacji  

o stosowaniu w Państwa firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania m.in.: w skład którego wchodzi 

System zarządzania środowiskowego ISO 14001. (TAK stosujemy / NIE stosujemy). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/ISO_14001
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W sytuacji niepodania w treści oferty w/w informacji Zamawiający założy,  

że Zintegrowany System Zarządzania nie jest stosowany u danego Oferenta. 

Brak w treści oferty w/w informacji nie ma wpływu na ocenę kompletności oferty od strony 

formalnej i nie powoduje jej odrzucenia. 

VI. 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. 

 

VII.  MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT: 

VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 08.04.2021 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. 



 

10 

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 IV.1., IV.3 i IV.4. niniejszego zapytania, 

b. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej 

złożenia z możliwością wydłużenia okresu ważności).  

Zamawiający może zażądać od Oferentów wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania 

ofertą na okres do 90 dni.  

IX. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

IX.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków umowy zawartej w wyniku 

niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:  

a. terminu obowiązywania Umowy - zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji 

projektu, 

b. wielkości zamówienia - zwiększenie wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 20% 

wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie, 

IX.2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. W 

pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający 

może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na 

każdym etapie postepowania, dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, 

oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytania 

ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą oferenta. 

Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje Zamawiający w specjalnym formularzu 

zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Oferent nie zgodzi 

się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta 

zostanie odrzucona. W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków 

dopuszczających wymaganych od Oferentów. 

IX.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniem ofertowym oraz Regulaminem o 

którym mowa w pkt II.5 (str. 1 zapytania) obowiązuje sąd właściwy rzeczowo i miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
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……………………………………………..………. 

(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. 

upoważnionej) 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy wraz z opisem merytorycznym dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie warunków z punktu IV.1, IV.3 i 

IV.4. zapytania ofertowego nr 2/2021. z dnia 05.03.2021r., 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2021 z dnia 05.03.2021r.  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 05.03.2021r.  dotyczące zakupu i 

dostawy materiałów operacyjnych. 

1. Dane Oferenta: 

a. Nazwa: ………………………………………………………………………….. 

b. Adres siedziby: ……………………………………………………………… 

c. NIP: ………………………………………………………………………………. 

d. REGON: ………………………………………………………………………… 

e. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym****: 

imię i nazwisko: ……………………………………………………………… 

telefon: ………………………………………………………………………….. 

adres e-mail: …………………………………………………………………. 

**** UWAGA: nieodłącznym załącznikiem do przedmiotowej Oferty jest podpisane 

Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie: 
 
 

l.p. Nr kodu CPV2 Nazwa kodu CPV 

Cena netto (PLN)  na 1 
kg 
 

Cena jednostkowa 

1. 24957100-8 
Gotowe spoiwa do form 
odlewniczych lub rdzeni 

Żywica furanowa   

 

2. 24957100-8 

Gotowe spoiwa do form 
odlewniczych lub rdzeni 

 
Utwardzacz żywicy  

 

 
3. Składając niniejszą ofertę, oświadczam, iż mam pełną świadomość i wyrażam zgodę na fakt, iż 

wskazane w zapytaniu ofertowym oraz niniejszej ofercie zestawienie surowców i materiałów 
operacyjnych zostało przygotowane z najwyższą starannością może ulec przekroczeniu ilościowemu 
(20%) w danej kategorii asortymentowej. 

 

Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą umowy zawartej z 

Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest PLN.  

 

4. Termin płatności za fakturę: nie krócej niż 90 dni. Oferty wskazujące krótszy niż 90 dni okres 

płatności będą podlegały odrzuceniu.  

 

 

5. Realizacja poszczególnych zamówień w ramach podpisanej umowy ramowej będzie następowała w 

terminie do 7 dni (kalendarzowych) od złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Warunek 

dopuszczający. Poprzez złożenia zamówienia należy rozumieć skuteczne przesłanie pocztą 

elektroniczną na wskazany przez dostawcę adres mailowy podpisanego przez Zamawiającego 

zamówienia wskazującego zakres rzeczowy oraz ilości zamówienia materiałów pooperacyjnych. 

 
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV 
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Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00. Poprzez 

realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć faktyczną dostawę wskazanych w treści 

zamówienia materiałów operacyjnych do siedziby Zamawiającego. Odbiór materiałów operacyjnych 

będzie każdorazowo potwierdzany protokołem zdawczo – odbiorczym. Oferty wskazujące dłuższy niż 

7 dni kalendarzowych termin dostawy materiałów operacyjnych będą podlegały odrzuceniu.  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

7. Oferta jest ważna 60  dni od dnia jej złożenia. 

8. Oświadczam, że przystępując do postępowania w sytuacji wybrania naszej oferty 

wyrażamy zgodę na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o 

oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / 

Firmy z jej pełnym adresem.  

9. Czy stosują Państwo Zintegrowany System Zarządzania? TAK / NIE (wybrać właściwe). 

10. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta 

zostanie odrzucona. 

11. Złożenie przez oferenta oferty stanowi 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.  

  
1. 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. 

2. 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.  
3. Kupujący jest uprawniony do wstrzymania się z płatnością za zamówienie, co do którego 

zgłoszona reklamacja nie została rozstrzygnięta zgodnie 
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1 zapytania ofertowego nr 

2/2021. z dnia 05.03.2021r., 

2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.3 zapytania ofertowego nr 

2/2021  z dnia 05.03.2021r.  

3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.4 zapytania ofertowego nr 

2/2021 z dnia 05.03.2021r.  

4. Oświadczenie dot.  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ofertowych.  

 

 

 

 

 

 

…………………………..…...., dn. ………… .................................................... 
Miejscowość, dnia               Pieczęć firmowa, Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021  Z DNIA 05.03.2021R.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.1. ZAPYTANIA 

 

 

Oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………..……………………. (nazwa i 

adres siedziby) spełnia poniższe warunki: 

 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości. 

6. Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne. 

7. Nie został prawomocnie skazany 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. 

8. Nie został prawomocnie skazany 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.  

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data      (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)* 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Oferenta lub we właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 Z DNIA 05.03.2021R.  

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.3. ZAPYTANIA 

 

 

OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCEGO SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku występowania powodów wykluczenia z postępowania 

wskazanych poniżej: 

a. 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. 

b. 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, 

c. 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,  

d. 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, 

e. 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 
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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. 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, 

g. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary. 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data      (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Oferenta lub we właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 Z DNIA 05.03.2021R.  

 

 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.4. ZAPYTANIA 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

……………………………………………………………………………………….……………………. (nazwa i adres siedziby) a 

Zamawiającym. 

 

 

 

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:  

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 

Miejsce i data      (pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Oferenta lub we właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2021 Z DNIA 05.03.2021R. 

[zakup materiałów operacyjnych] 

 

OŚWIADCZENIE  

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z udziałem w procesie wyboru oferty w zakresie zakupu materiałów operacyjnych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Zamawiający, tj.:  ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o. 

o. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy 

Nowogrodzkiej 47a oraz Ministerstwo Rozwoju (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z 

siedzibą w Warszawie (00-507) przy Placu Trzech Krzyży 3/5 / Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z 

główną siedzibą w Warszawie (00-926) przy ulicy Wspólnej 2/4); 

b. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielonego wsparcia, realizacji projektu nr 

POIR.01.01.01-00-0013/20-00  ewaluacji, kontroli, audytu, monitoringu i sprawozdawczości  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój;  

c. dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

w realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0013/20-00, ewaluacji, kontroli, monitoringu  

i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 

d. przyjmuję do wiadomości, że informacje o pozostałych nie wyszczególnionych w niniejszym 

Oświadczeniu podmiotach, którym moje dane osobowe zostaną udostępnione w związku z udziałem 

w projekcie nr POIR.01.01.01-00-0013/20-00 na dzień podpisywania Oświadczenia nie są znane 

Zamawiającemu. O fakcie udostępnienia moich danych osobowych przez Zamawiającego w innym 

niż wyszczególnione powyżej cele zostanę poinformowany niezwłocznie, najpóźniej przy ich 

pierwszym ujawnieniu; 

e. dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji projektu, w okresie jego trwałości oraz  

w okresie archiwizacji do którego Zamawiający oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są 

zobowiązani stosownymi przepisami prawa (Rozporządzeniem 1303/2013 art. 140 ust. 1). 

Jednocześnie okres archiwizacji dokumentacji ofertowej nie może być krótszy niż okres 10 lat 

liczonych od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego; 

f. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu; 

g. mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody. 

 

 

 

…………………………………………, …………………….. ………………………………………… 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

 (imię i nazwisko) 

  
 

 

  


