
 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

        Runowo Krajeńskie, 02.05.2017r 

Zapytanie ofertowe nr 2 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2 NA DOSTAWĘ SUWNIC 3 SZT. 

 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Uruchomienie produkcji nowej generacji 

drutów i splotów sprężających o podwyższonych parametrach i nowych cechach do zastosowań 

specjalnych” nr POIR.03.02.01-04-0002/16-00 

 

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń 

wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie 

prowadzone jest 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 Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie 

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

I. UCZESTNICY  

 

INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): 

SBN RUNOWO Sp. z o.o. 

Runowo Krajeńskie 3A 

89-410 Więcbork 

Telefon: +48 52 389 79 28 

Adres e-mail: sbn@sbnrunowo.pl 

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZEPROWADZENIE PRZETARGU: 

- Bartosz Nowowiejski Prezes Zarządu 

 

  

mailto:sbn@sbnrunowo.pl
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest "dostawa SUWNIC - 3szt." wraz z montażem w hali produkcyjnej 

zlokalizowanej w miejscowości Runowo Krajeńskie, na działkach 32/6 i 32/7 będących własnością 

Inwestora. W ramach projektu przewidziano zakup suwnic o udźwigu 8t; 8t; 10t.”   

Nr CPV: 42000000-6 – Maszyny przemysłowe 

 

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia: 

 

SUWNICA 8 ton – 2 sztuki 

 

1. Udźwig Q=8,0 [t]. 

2. Wysokość podnoszenia Hp =6,40 [m]. 

3. Rozpiętość L=31,0 [m]. 

4. Wciągnik elektryczny linowy - niska zabudowa. 

5. Prędkość podnoszenia Vp=5/0,8 [m/min] - 2 biegi. 

6. Prędkość jazdy wciągnika Vjw=0-20 [m/min] - falownik. 

7. Prędkość jazdy suwnicy Vjs=0-40 [m/min] - falownik. 

8. Sterowanie radiowe, zapasowe z kasety sterowniczej,  

9. Zasilanie 400V, 50Hz. 

10. Grupa natężenia pracy GNP=A5 (2m). 

11. Stopień ochrony IP 55. 

12. Środowisko pracy hala. 

13. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE. 

14. Szynoprzewód zasilający o długości 150m z odbierakiem prądowym, przystosowany do zasilania 3 

suwnic (8t, 8t, 10t) 

15. Kolor suwnicy RAL1028. 

16. Czujniki zbliżeniowe 

 

SUWNICA 10 ton – 1 sztuka 

 

1. Udźwig Q=10,0 [t]. 
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2. Wysokość podnoszenia Hp =6,40 [m]. 

3. Rozpiętość L=31,0 [m]. 

4. Wciągnik elektryczny linowy - niska zabudowa. 

5. Prędkość podnoszenia Vp=5/0,8 [m/min] - 2 biegi. 

6. Prędkość jazdy wciągnika Vjw=0-20 [m/min] - falownik. 

7. Prędkość jazdy suwnicy Vjs=0-40 [m/min] - falownik. 

8. Sterowanie radiowe, zapasowe z kasety sterowniczej,  

9. Zasilanie 400V, 50Hz. 

10. Grupa natężenia pracy GNP=A5 (2m). 

11. Stopień ochrony IP 55. 

12. Środowisko pracy hala. 

13. Dokumentacja DTR, deklaracja zgodności CE. 

14. Szynoprzewód zasilający o długości 150m  z odbierakiem prądowym, przystosowany do zasilania 

3 suwnic (8t, 8t, 10t) 

15. Kolor suwnicy RAL1028. 

16. Czujniki zbliżeniowe 

 

 

 

Miejsce realizacji zamówienia: Runowo Krajeńskie 3A, 89-410 Więcbork 

 

Harmonogram realizacji zamówienia: 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 9 miesięcy od podpisania umowy  

 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania. 
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Do udziału w postępowaniu dopuszcza się jedynie podmioty, które nie są powiązane z Inwestorem 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

- posiadaniu co najmniej 5% 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli,  

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT: 

 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów:  

a) Cena netto w tym:         80 pkt. 

b) Gwarancja                      10 pkt. 

c) Czas reakcji serwisu       10 pkt 

 

Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona wg następującego wzoru: 

Dla kryterium ceny i czasu reakcji serwisu: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑘𝑡. =  
𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖

 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛
 𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖  

 

Dla kryterium gwarancja: 

𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑘𝑡. =  
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛

 𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
 𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖  

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej 

punktów zgodnie z punktacją wskazana powyżej.  

3. Zamawiający nie przewiduje  możliwości składania ofert wariantowych ani częściowych . 

Oferta powinna być przygotowana na wzorze formularza oferty i zawierać wypełnione 

wszystkie wymienione pozycje.  

 

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkich niezbędnych informacji na temat procedury 

wyboru oraz wymagań technicznych pod numerem telefonu: +48 52 389 79 28, mailowo: 

sbn@sbnrunowo.pl  oraz w siedzibie zamawiającego w godzinach jej urzędowania. 

mailto:sbn@sbnrunowo.pl
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V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

 

1. Inwestor dopuszcza możliwość składania dokumentów przetargowych: 

-  w formie elektronicznej (pliki nieedytowalne pdf, jpg) przesłanych mailowo na 

adres: sbn@sbnrunowo.pl), 

- faxem na numer  +48 52 389 79 28, 

- za pośrednictwem poczty, 

 - dopuszcza się również możliwość składania dokumentacji osobiście pod adresem: 

ul. Runowo Krajeńskie 3A, 89-410 Więcbork,. 

2. Oferty można składać w dniach od 02/05/2017 do 11/05/2017 do godziny 10:00. 

3. Ocena ofert nastąpi  w terminie 14 dni od  zakończenia postępowania ofertowego. 

Oferenci będą poinformowani o wynikach drogą pocztową, mailową lub telefoniczną 

w okresie do 7 dni od terminu oceny ofert. Oferty złożone po wskazanym terminie 

nie będą rozpatrywane. 

4. Termin składania ofert mija: 11/05/2017 o godz. 10:00 

5. Oferent nie może wycofać oferty celem wprowadzić zmian po upływie terminu 

składania ofert ostatecznych.  

6. Termin związania ofertą wynosi 90 dni 

 

Zasady obowiązujące oferentów przy sporządzaniu i składaniu oferty ostatecznej: 

1. Oferent może zwrócić się na piśmie (email) do Osoby odpowiedzialnej za przetarg   

(punkt I) o wyjaśnienie zapytanie ofertowego.  

2. Osoba odpowiedzialna za przetarg udzieli niezwłocznie wyjaśnień oferentowi na piśmie 

(email).  

3. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na 

zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się 

integralną częścią zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich 

Oferentów.  

4. Zamawiający może przedłużyć określony w zapytaniu termin składania ofert ostatecznych. 

5. Dla ujednolicenia wszystkich ofert należy podawać wszystkie ceny na nią się składające 

bez podatku od VAT.  

6. Jednostkowe stawki i ceny, jak również globalna cena ofertowa winny być podane 

wyłącznie w walucie polskiej tj. PLN. Wszystkie płatności kontraktowe będą realizowane 

jedynie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Ceny jednostkowe określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom.  

 

VI. ZAWARCIE KONTRAKTU  

mailto:sbn@sbnrunowo.pl
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom 

określonym w zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Inwestora za 

najkorzystniejszą.  

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z 

Oferentów.  

3. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.  

4. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta, że Jego oferta została wybrana w celu 

podpisania umowy.  

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do wydłużenia terminu składania ofert, 

zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia 

postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie 

przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania 

przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie 

Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  

4. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie 

stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.  

5. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. 

6. Integralną część oferty stanowi Zapytanie Ofertowe z jego wszystkimi załącznikami.  

7. Oferta cenowa powinna zawierać ceny netto tj. bez podatku VAT.  

8. Oferta cenowa powinna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy.  

9. Zapytanie nie jest realizowane w ramach prawa zamówień publicznych. Ocena 

ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna. Złożenie 

oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad oraz potwierdzeniem, że 

Oferent spełnia wszelkie wskazane warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

IX. WARUNKI ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość drobnych zmian zapisów umownych pod 

warunkiem, że zaproponowane pierwotnie zapisy umowne okażą się niemożliwe 

do zastosowania z uwagi na specyfikę realizacji przedmiotu zamówienia. 
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X. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Wzór formularza ofertowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2 

Miejscowość data 

Nazwa firmy: 

Adres: 

Tel.: 

e-mail: 
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OFERTA 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr …..z dnia …….. dotyczącego projektu:  

„Uruchomienie produkcji nowej generacji drutów i splotów sprężających o podwyższonych 

parametrach i nowych cechach do zastosowań specjalnych” nr POIR.03.02.01-04-0002/16-00 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń 

wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” 

 

Oferta dotyczy dostawy trzech suwnic, niniejszym przedstawiam ofertę cenową. 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, terminem i warunkami 

przedstawionymi w zapytaniu ofertowym nr …… zgodnie z poniższą ofertą. 

Dane zamawiającego: 

Nazwa  

Kraj  

Miasto  

Kod pocztowy  

Ulica  

Numer budynku  

 

 

 

Dane oferenta: 

Nazwa  

Numer NIP  

D
an

e 
ad

re
so

w
e Kraj  

Miasto  

Kod pocztowy  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

D a n e k o n t a k t o w e Kraj*  



 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Miasto*  

Kod pocztowy*  

Ulica*  

Numer budynku*  

Numer lokalu*  

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu 
 

Telefon  

Fax  

*wymagane jeśli dane inne niż adresowe 

Warunki oferty: 

Przedmiot oferty  

Informacja nt. spełnienia 

wymaganych parametrów 

technicznych ujętych w 

ogłoszeniu/zapytaniu. 

 

Termin ważności oferty 
 

 

Waluta oferty  

Cena netto 
 

 

VAT  

Cena brutto  

Warunki gwarancji          

(w miesiącach) 
 

Warunki serwisu / czas 

reakcji (w godzinach) 

rozumiany jako fizyczne 

usunięcie usterki/awarii. 

 

 

Informacje nt. innych 

wymogów formalno-

prawnych i finansowych 

ujętych w 

ogłoszeniu/zapytaniu 

 

Uwagi  
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Oświadczenia: 

I. Niniejszym oświadczam, że: 

1. wobec naszej firmy nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne i nie ogłoszono 

upadłości, 

2. firma zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie, 

3. posiadam/my niezbędną wiedzę, doświadczenie do wykonania zamówienia, 

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

 

II. Niniejszym oświadczamy, że między naszą firmą a SBN RUNOWO Sp. z o.o. nie zachodzą 

powiązania osobowe lub kapitałowe polegające na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji; 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 Pozostawianiu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

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

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

  



 

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.  

Podpisy: 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji / wystawienia oferty 

Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis 

    

    

    

 


