Jordanów, 23.05.2017r.
Palettenwerk Kozik Sp. j.
Ul. Przemysłowa 219
34-240 Jordanów

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dn. 23.05.2017r. na potrzeby realizacji projektu
pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na
bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”.

Firma Palettenwerk Kozik Sp. J. z siedzibą Jordanowie zaprasza do składania ofert na realizację
zamówienia, którego przedmiotem jest zakup aparatury i urządzeń, które następnie zostaną objęte
umową leasingu, niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii
budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś
priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R
dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa.
1. Rodzaj zamówienia
Dostawy
Kod CPV:
a) 42642100-9
b) 42642100-9
c) 42417000-2
d) 42642100-9
e) 42642100-9
f) 42417000-2
g) 42417000-2
h) 42417000-2
i) 42417000-2
j) 42642100-9
k) 42642100-9
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
- zamówienia o wartości szacunkowej, przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
209 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (kurs euro przyjęty zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych).
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3. Udzielenie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z:


Zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020



Wartość zamówienia przekracza próg określony w przepisanych wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz.
177 z późn. zm.) tj. 209.000 euro netto.

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Zamówienie zostanie udzielone z zachowaniem zasad: przejrzystości, jawności, ochrony uczciwej
konkurencji oraz dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu Dostawcy realizacji niniejszego zamówienia.
Dostawca może złożyć jedną ofertę dla każdego
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamówienia

Częściowego

opisanego

4. Zamawiający:
Palettenwerk Kozik Sp. J., ul. Przemysłowa 219, 34-240 Jordanów
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn i urządzeń (objętych następnie umową leasingu na rzecz
PalettenWerk Kozik Sp. J.) do prowadzenia prac badawczych związanych z realizacją projektu pn.
"Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie
drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.” tj. badań dotyczących opracowania technologii produkcji
budynków modułowych, prefabrykowanych na bazie drewna, na którą składają się następujące
urządzenia o parametrach technicznych nie mniejszych niż wskazane poniżej:

Zamówienie częściowe nr 1:
Stół (nr1) ciesielsko-podawczy z elementem obrotnicy do ścian (1 szt.)
a) Długość stołu minimum 8000mm
b) Szerokość stołu minimum 2500mm
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c) Wysokość robocza 730mm (+/- 100mm)
d) Konstrukcja profilowa ze stali lub połączenie konstrukcji stalowej i drewnianej dla
obciążeń powyżej 3 T
e) Komplet zderzaków i ograniczników umożliwiający precyzyjne łączenie elementów
konstrukcji
f) Stół umożliwia przygotowanie ramy oraz jednostronne zamkniecie konstrukcji
Zamówienie częściowe nr 2:
Stół (nr 2) odbiorczy służący do prac konstrukcyjnych ścian i układania instalacji (1szt.)
a) Długość stołu minimum 80000mm
b) Szerokość stołu minimum 2500mm
c) Wysokość robocza 730mm (+/- 100mm)
d) Konstrukcja profilowa ze stali lub połączenie konstrukcji stalowej i drewnianej dla
obciążeń powyżej 3 T
e) Komplet zderzaków i ograniczników umożliwiający precyzyjne łączenie elementów
konstrukcji
f) Stół umożliwia ułożenie warstw izolacyjnych

Zamówienie częściowe nr 3:
Stół (nr 3) transportowy (1szt.)
a) Stół umożliwia transport elementów ze stołu 2 na stół 4
b) Wymiary oraz wytrzymałość stołu dostosowane
wyprodukowanych na stole nr 2 – powyżej 3 T

do

transportu

przegród

Zamówienie częściowe nr 4:
Stół (nr 4) montażowy, który po odebraniu elementu przejeżdża poprzecznie między szyny
centrum mostowego wielofunkcyjnego (1 szt.)
a) Długość stołu minimum 8000mm
b) Szerokość stołu minimum 2500mm
c) Wysokość robocza 730mm (+/- 100mm)
d) Konstrukcja profilowa ze stali lub połączenie konstrukcji stalowej i drewnianej dla
obciążeń powyżej 3 T
e) Komplet zderzaków i ograniczników umożliwiający precyzyjne łączenie elementów
konstrukcji
f) Stół umożliwia zamknięcie konstrukcji z drugiej strony
Zamówienie częściowe nr 5:
Centrum mostowe wielofunkcyjne (1 szt.)
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a) Urządzenie sterowane CNC
b) Wykonujące operacje:
a. Gwoździowania
b. Wiercenia
c. Cięcia
d. Frezowania
c) Urządzenie posiada agregat na minimum 8 narzędziami umożliwiającymi wykonanie
czynności wymienionych w punkcie b
d) Umożliwiająca wykonanie prototypowych paneli CLT
e) Minimalna prędkość zbijania – 1 gwóźdź na sekundę
f) Minimalna prędkość cięcia – 5m na minutę
g) Minimalne wymiary elementu obrabianego: 6000mm na 2400mm
Zamówienie częściowe nr 6:
Stół (nr 5) transportowy (1 szt.)
a) Stół umożliwia transport obustronnie zamkniętej konstrukcji ze stołu nr 4 na stół nr 6
b) Wymiary i wytrzymałość dostosowana do transportu przegród wyprodukowanych na stole
nr 4 – powyżej 3 T
Zamówienie częściowe nr 7:
Stół (nr 6) podnoszący odebrany element i stawiający go na wózkach
a) Stół umożliwia ustawienie ściany w pionie oraz wprowadza do pionowego magazynu
składowania
Zamówienie częściowe nr 8:
Suszarnia (magazyn) ścian pionowych do wyschnięcia (1 szt.)
a) Wymiary suszarni dostosowane do wielkości elementów
wcześniejszych etapach
b) Możliwość składowania minimum 8 gotowych przegród

wytworzonych

na

Zamówienie częściowe nr 9:
Szyny (1 szt.)
a) Wykonane ze stali lub połączenia stali i innego materiału zapewniającego wytrzymałość i
udźwig
b) Udźwig minimum 3 T
c) Umożliwiają tynkowanie ścian oraz ich ostateczną obróbkę
Zamówienie częściowe nr 10:
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Stół (nr 7)
szt.)
a)
b)
c)
d)

ciesielski z wychyłem do pionu dla montażu manualnego elementów nietypowych (1

Długość minimum 5000mm
Szerokość minimum 2400mm
Wysokość robocza 730mm (+/- 100mm)
Konstrukcja profilowa ze stali lub połączenie konstrukcji stalowej i drewnianej dla
obciążeń powyżej 1,5 T
e) Umożliwia prefabrykację ścian, których nie da się wytworzyć na pozostałych stołach:
a. Ścian szczytowych
b. Ścian kolankowych
c. Ścian wielokątnych

Zamówienie częściowe nr 11:
Centrum ciesielskie do obróbki belek i desek w 5-ciu osiach za pomocą dużej piły i 8-miu
narzędzi (1 szt.)
a) Sterowanie CNC
b) Umożliwia rozkrój oraz kompletne odwiązywanie konstrukcji ciesielskich
c) Wykonuje operacje:
a. Cięcia
b. Wycinania
c. Frezowania
d. Wiercenia
d) Przygotowuje panele i belki konstrukcyjne do montażu na stołach ciesielskich
e) Wydajność dla obwiązywania konstrukcji ciesielskich powyżej 300 mb na zmianę
f) Obróbka 5-osiowa
g) Głębokość obróbki podczas frezowania i wiercenia powyżej 50 mm
h) Magazyn na minimum 8 narzędzi
Uwagi do przedmiotu zamówienia:
1. Opisane powyżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla
przedmiotu dostawy.
2. Dostarczone maszyny i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu na terytorium Unii
Europejskiej.
Weryfikacja
na
podstawie
oświadczenie
zwartego
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu maszyn używanych, przy czym:
- Dane środki trwałe nie były w okresie poprzednich 7 lat współfinansowane z pomocy UE lub
w ramach dotacji z krajowych środków publicznych
- Cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa
niż koszt podobnego nowego sprzętu
-Sprzedający środek trwały wystawi deklarację określającą jego pochodzenie
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4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu sporządzoną w języku polskim. Zamawiający będzie przy tym
uprawniony do żądania od Dostawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.
5. Każda maszyna (urządzenie) powinna posiadać widoczne, czytelne i trwałe oznaczenie,
umożliwiające jej identyfikację oraz graficzne potwierdzenie spełnienia wymagań
zasadniczych (oznaczenie CE zgodnie z systemem oceny zgodności, przepisami UE).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych poprzez odniesienie się na
formularzu oferty tylko do wybranych urządzeń wchodzących w skład całej linii. W tej
sytuacji przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez Oferenta, Zamawiający
dokona oceny oferty w zakresie wybranych ze wskazanych przez Oferenta elementów
będących przedmiotem oferty.
Inne wymagania: dodatkowe warunki obligatoryjne w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, których
niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty – weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta zgodnie
z treścią załącznika nr 1 – Formularz oferty:
Dostarczenie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy, co najmniej:
a) Dostarczenie dokumentacji technicznej DTR (o ile wydano przez producenta),
b) Dostarczenie katalogu części zamiennych.
6. Warunki udziału w postepowaniu:
Do udziału w postepowaniu zostanie dopuszczony Oferent, który:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz uprawnienia niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
2) W stosunku, do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego,
a także postępowania egzekucyjnego.
3) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożlwiającej realizację zamówienia.
6) Przedstawi ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadania inwestycyjnego zgodnie
ze wskazanym przez siebie zakresem stosownie do wyniku niniejszego postępowania z
okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej
do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
7) Złoży oświadczenie o akceptacji istotnych postanowień umowy.
8) Nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
społeczne- brak zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań
wobec ZUS.
Weryfikacja kryteriów zawartych w punkcie 6 nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia,
stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz stosownych dokumentów (stosownie do
wyżej wskazanych wymogów). Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość
do sprawdzenia prawdziwości danych zawartych w oświadczeniach, w tym także zgodności

Strona 6 z 14

z dokumentami finansowymi Oferenta oraz w razie wątpliwości będzie uprawniony do zażądania
stosownych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami.
7. Termin składania ofert:
piątek, Czerwiec 23, 2017 – godzina 24:00.
8. Miejsce składania oraz otwarcia ofert, forma składania ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na
adres: Palettenwerk Kozik Sp. J. do dnia 23.06.2017r. do godziny 24.00. Datą złożenia oferty jest
dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z
napisem „Postępowanie ofertowe – zakup aparatury i urządzeń, niezbędnych do realizacji projektu:
Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie
drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”. Na kopercie należy umieścić pieczęć oferenta zawierającą,
co najmniej dane rejestrowe.
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 24.06.2017 r. o godz. 10:00 w Jordanowie, ul.
Przemysłowa 219 (biuro firmy).
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych, pod warunkiem, że
zaproponowana oferta wariantowa daje możliwość całkowitej realizacji założeń projektu
 W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
 Podpisanie umowy nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia przez
Zamawiającego wybranego Oferenta o przyznaniu mu kontraktu.
 Oferent składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez
Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych
osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr
101 poz. 926 z póź. zm.) zawartych w ofercie oraz załącznikach do niej.
 Zamawiający informuje, że dane osobowe których mowa w poprzednim akapicie
przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest
w szczególności: przeprowadzenie postępowania w formule Zapytanie Ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności, zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym
w niniejszym postępowaniu dostawcą, dokonanie rozliczenia i płatności związanych
z realizacją umowy.
 Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem
rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
 Dostawca może złożyć jedną ofertę, obejmującą swoim zakresem wybrane urządzenia lub
też ofertę obejmującą swoim zakresem wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot
niniejszego postępowania.
 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego.
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Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym
w sposób czytelny, pismem drukowanym.
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela jest on
zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego,
które należy dostarczyć w formie oryginału lub notarialne poświadczonej kopii.
Złożenie przez oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć
wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
Otwarcie ofert jest jawne.
Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli
możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we
wskazanym terminie i miejscu, tj. ul. Przemysłowa 219, 34-240 Jordanów. Oferenci mogą
być reprezentowani przez swoich pracowników na podstawie udzielonego w formie
pisemnej pełnomocnictwa. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do
wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie
spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także
poda nazwy i adresy dostawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące
pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość
zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania
przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

9. Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania oraz posiadać podpisane przez osoby uprawnione niżej wymienione załączniki i dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Specyfikacja techniczna oferowanego/ych urządzenia/ń.
3) Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
4) Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
W przypadku Dostawców posługujących się w obrocie gospodarczym wartościami wyrażonymi w
innych walutach niż PLN, wartość ceny oferty należy przeliczyć według średniego NBP na dzień, w
którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs
przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Przesłanki odrzucenia oferty:
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Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub
oświadczeń.
10. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
Każdą część zamówienia Zamawiający będzie oceniał osobno, według określonych kryteriów.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:
1. Kryterium ceny tj. wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto za zakup urządzenia –
waga kryterium stanowi 50% (50 pkt.)
2. Kryterium parametrów technicznych/wyposażenia – waga kryterium stanowi 25% (25pkt.)
3. Deklarowany termin dostarczenia urządzenia - waga kryterium stanowi 25% (25 pkt.)
Sposób oceny ofert:
1) Kryterium 1 – Cena netto
- sposób obliczenia: Pk1 =(Cn /Cr x 50%) x 100
gdzie:
Pk1 – ilość punktów dla kryterium
Cn – najniższa oferowana cena
Cr – cena oferty rozpatrywanej
2) Kryterium 2 – Parametry techniczne/wyposażenie
- spełnia wszystkie minimalne wymagania techniczne – 25 punktów
- nie spełnia któregokolwiek z kryterium – 0 punktów
3) Kryterium 3 – Deklarowany termin dostarczenia urządzenia w tygodniach.
- 5 tygodni i mniej – 25 punktów
- 5 do 10 tygodni – 10 punktów
- powyżej 10 tygodni – 0 punktów
Każdy spośród 11 elementów zamówienia będzie rozpatrywany osobno, zgodnie z powyższymi
kryteriami.
Ww. kryteria będą weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę
oferty w odniesieniu do poszczególnych zamówień częściowych. Zamawiający dokona wyboru oferty
najkorzystniejszej to jest takiej która uzyska największą ilość punktów.
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Zamawiający informuje, że w przypadku uzyskania przez określone oferty takiej samej końcowej
liczby punktów w ramach punktowej oceny ofert, wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o
kryteria ekologiczne: mniejsza energochłonność. Zamawiający będzie przy tym uprawniony do
żądania od Dostawcy dodatkowych wyjaśnień i/lub dokumentów.
Zadanie należy zrealizować do dnia 29.09.2017 roku. Jako dzień realizacji zadania należy rozumieć
dzień, w którym Dostawca urządzenia dostarczy kompletną dokumentację niezbędną do uruchomienia
urządzenia.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie potwierdzającego termin
realizacji podpisanego przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta na
zasadzie złożył/nie złożył.
Oferta powinna zawierać wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek
od towarów i usług VAT.
11. Termin wykonania zamówienia:
piątek, Wrzesień 29, 2017
12. Powiat:
Suski
13. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z 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 dostawcy, a dostawcą, polegające
w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
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.
14. Istotne postanowienia umowy:
Dostawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania, w którym oświadcza, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy i w
przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego
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warunkach. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego zapytania oraz
przedstawioną ofertę.
Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:
1. Przedmiot umowy obejmuje zakup aparatury i urządzeń, które następnie zostaną objęte
umową leasingu na rzecz PalettenWerk Kozik Sp. J., niezbędnych do realizacji projektu:
"Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na
bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.” zgodnie z opisem zawartym w cz. 5 „Opis
przedmiotu zamówienia” zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 22.05.2017.
2. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie ze złożoną ofertą (stanowiącą załącznik do
niniejszej umowy) i dokumentacją przetargową będącą integralną częścią umowy oraz według
wytycznych Zamawiającego.
3. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie
zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim oraz za mienie, szkody i wypadki na terenie
wykonania przedmiotu umowy od momentu wejścia na nieruchomość Zamawiającego do
momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego przedmiotu umowy zaistniałe w zakresie
związanym z wykonaniem przedmiotu umowy
4. Dostawca oświadcza, że dla wykonania przedmiotu umowy posiada odpowiednie zaplecze
techniczne oraz stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przepisami prawa.
5. Dostawca oświadcza, że elementy przedmiotu umowy (materiały, urządzenia itp.) są
dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Dostawca gwarantuje, że:
1) dostarczone w ramach umowy urządzenia będą jego własnością i nie będą obciążone
jakimikolwiek prawami osób trzecich;
2) dostarczone urządzenia będą należytej jakości.
3) Dane środki trwałe nie były w okresie poprzednich 7 lat współfinansowane z pomocy
UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych (dotyczy maszyn
używanych)
4) Cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest
niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu (dotyczy maszyn używanych)
5) wystawi deklarację określającą jego pochodzenie
7. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu
odbioru bez uwag, potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.
8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę nie
później niż 14 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
lub
Płatność ratalna wg przykładowego harmonogramu:
1) Zaliczka na nie więcej niż 50 % wartości przedmiotu umowy – płatna w ciągu 5 dni
po podpisaniu umowy;
2) Zaliczka na nie więcej niż 50 % ceny oferty – płatna w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do wysyłki przedmiotu umowy;
3) Pozostała wartość - płatna w ciągu 14 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu umowy
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Zakup aparatury i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej
technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez
Palettenwerk Kozik Sp. J. zostanie objęty leasingiem operacyjnym.
9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Dostawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy;
b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad/usterek.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony, pod rygorem nieważności.
15. Warunki zmiany umowy.
Wprowadzanie zmian do Umowy z dostawcą po jej zawarciu jest dopuszczalne jedynie w
następujących przypadkach:
a) jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego
prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian
przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych
przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu
zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,
c) zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas
jej występowania.
16. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, jeżeli
najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację
zadania lub w wypadku zdarzeń, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć a które znacząco
wpływają na realizację projektu.
W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty
poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Wszelkie koszty uczestnictwa w ewentualnych spotkaniach przed ofertowych i wizjach lokalnych
ponosi oferent.
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17. Warunki płatności:
Zakup aparatury i urządzeń niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej
technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik
Sp. J. zostanie objęty leasingiem operacyjnym.
Podstawą zapłaty za urządzenia będzie końcowa faktura VAT dostarczona przez Dostawcę.
lub
Płatność ratalna wg przykładowego harmonogramu:
1) Zaliczka na nie więcej niż 50 % wartości przedmiotu umowy – płatna w ciągu 5 dni po
podpisaniu umowy;
2) Zaliczka na nie więcej niż 50 % ceny oferty – płatna w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez
Dostawcę gotowości do wysyłki przedmiotu umowy;
3) Pozostała wartość – płatna w ciągu 14 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego potwierdzającego dostawę przedmiotu umowy.

18. Informacje dodatkowe:






W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferenta udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokonania jej ostatecznej korekty.
Zamawiający, o ile uzna to za właściwe zastrzega sobie możliwość negocjowania cen
i warunków określonych w ofercie z wybranymi Oferentami. Do ewentualnych rozmów
zostaną zaproszeni tylko Oferenci, których oferty zostały ocenione jako najbardziej korzystne.
Niniejsze zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.palettenwerk.pl a
także w siedzibie firmy (tablica ogłoszeń).
Niniejsze zapytanie ofertowe wysłano do 3 potencjalnych dostawców.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Dostawców, którzy złożyli
oferty w ustalonym terminie.

19. Numer projektu:
POIR.01.01.01-00-0828/16
20. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym:
Osobą wyznaczoną do bezpośrednich kontaktów z Oferentami w sprawach formalnych jest:
 Jarosław Szumiński - tel. 883 323 708
Pytania i wątpliwości kierować drogą e-mailową na adres: jaroslaw.szuminski@palettenwerk.pl.
Odpowiedzi udzielane będą w tym samym trybie na adres wszystkich Oferentów.
 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej, bez wskazania źródła

Strona 13 z 14





zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu
przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O każdej takiej zmianie Zamawiający
poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego, oraz zawiadomi Dostawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie
postępowaniem.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty, Zamawiający
przedłuży termin składania Ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania –
Dostawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty.
Załącznik nr 2 – Zestawienie oświadczeń Oferenta o spełnianiu warunków do udziału
w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych i osobowych.

Data, miejscowość: …………………….

………………………………
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
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