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Zapytanie ofertowe 

Nr 2/2017  

 

Dotyczy: mieszałki spiralne do ciasta 

CPV: 42000000-6 Maszyny Przemysłowe 

 
 

 

w ramach Projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 

niskotłuszczowych pączków typu donut” 

realizowanego na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego nr POIR.03.02.02-00-0473/16 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 

 

1. Nazwa i adres 

zamawiającego:  

Firma Cukiernicza M. W. Janczewscy 

Ul. Wojska Polskiego 43 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 

2. Tryb udzielania 

zamówienia: 

Konkurs ofert realizowany zgodnie Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020 w wersji obowiązującej od dnia 14 października 2016 r.  

3. Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego:  

28.03.2017r. 

4. Termin składania 

ofert:  

Oferty można składać do dnia 02 maja 2017 r. do godziny 15:00 czasu 

polskiego. 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się 

data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego. 

5. Sposób składania 

oferty: 

Oferta może być złożona: 

Elektronicznie na adres: waldemarjanczewski@fc-mwj.pl 

lub  

w wersji papierowej do siedziby firmy: 

Firma Cukiernicza M. W. Janczewscy 

Ul. Wojska Polskiego 43 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 

 

Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Waldemar Janczewski tel. 510 116 

380 e-mail waldemarjanczewski@fc-mwj.pl 

Oferta powinna zostać złożona w języku polskim 
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6. Opis przedmiotu 

zamówienia: 
CPV: 42000000-6 Maszyny Przemysłowe 
 
Przedmiotem zamówienia są mieszałki spiralne do ciasta. 
 
 

Informacje dodatkowe: 

1. Specyfikacja techniczna będą udostępniane do wglądu na 

życzenie Oferenta, po uprzednim podpisaniu oświadczenia o 

poufności. 

2. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty harmonogram 

realizacji prac objętych Przedmiotem Zapytania. 

3. Oferta musi obejmować całość prac objętych zakresem 

Zapytania Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych tj. obejmujących jedynie część zakresu 

Zapytania Ofertowego. 

7. Warunki udziału w 

postępowaniu: 

1. Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania 

zamówienia, tj. Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 

maszyny tego typu. 

3. Oferent musi zagwarantować ukończenie całości zakresu 

dostawy do 31 marca 2018 r. 

4. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 

Oferentem, polegające w szczególności na: 

 

 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

SPOSÓB OCENY: 

1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na podstawie oświadczenia Oferenta i 

przedstawionych dokumentów. Ocena spełnienia wymogu zostanie 

dokonana metodą spełnia/nie spełnia.  
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2. Oświadczenia Oferentów powinny zostać poparte dowodami 

w postaci dokumentów poświadczających poszczególne deklaracje  

3. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Oferenta.  

4. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków 

udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów, 

potwierdzających oświadczenie Oferenta. 

5. Do postępowania konkursowego dopuszczone zostaną tylko te 

oferty, które spełniają wszystkie kryteria, wymienione w pkt 7 

Warunki udziału w postępowaniu. 

8. Termin realizacji 

przedmiotu oferty:  

Realizacja uruchomienia maszyny będąca przedmiotem zapytania 

zostanie zrealizowana do 31 marca 2018 r.   

9. Kryteria wyboru 

oferty oraz sposób 

dokonywania oceny: 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryterium: 

─ Cena netto oferty (wartość w PLN) – waga 70%, maks, liczba 

punktów 70 

Cenę netto oferty należy wyrazić w złotych polskich lub w euro. W 

przypadku wyrażenia ceny w euro na potrzeby porównania cen i 

wybrania najkorzystniejszej oferty cena wyrażona w euro zostanie 

przeliczona na złote polskie na podstawie kursu średniego NBP 

euro/złoty na dzień określony w pkt 4 (ostateczny termin składania 

ofert). Zamawiający zastrzega, że ewentualne inne kwoty podane w 

EUR na potrzeby porównania ofert przez Zamawiającego zostaną 

przeliczone na pln w sposób wskazany powyżej. 

 Okres gwarancji – waga 30%, maks. liczba punktów 30 

 

Zasady oceny kryterium:  

 

1. Kryterium „Cena Oferty” 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą 

cenę, a każda następna odpowiednio zgodnie z poniższym wzorem: 

 

               Cena min 

WCENA= ------------------ * waga* 70 pkt  

                     Cena badana 

Gdzie: 

WCENA- oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Cena Oferty; 

Cena min - oznacza minimalną cenę netto zaproponowaną wśród ofert 

podlegających ocenie; 

Cena badana – oznacza cenę netto zaoferowaną w ofercie podlegającej 

ocenie; 

Waga- oznacza wagę kryterium wyrażoną w % 
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2. Kryterium „Okres gwarancji” 

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w przypadku udzielenia 

przez Oferenta gwarancji na pracę maszyny na okres 12 miesięcy od dnia 

zakończenia inwestycji. Oferta taka otrzyma 30 punktów. W przypadku 

braku udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy, Oferta otrzyma 0 

punktów. 

10. Oferta musi 

zawierać 

następujące 

elementy: 

 

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, sygnowana 

podpisem i pieczątką Oferenta. W przypadku gdy Oferentem jest 

osoba prawna, oferta powinna być podpisana przez organ do tego 

upoważniony. W przypadku składania oferty przy pomocy środków 

elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w 

formie skanu podpisanych dokumentów. 

2. Oferta powinna zostać złożona zgodnie Zapytaniem Ofertowym  

3. Formularz oferty przygotowany na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 1 obejmujący: 

 Dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, 

nr KRS/EDG) 

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres 

e-mail) 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 90 dni od 

ostatniego dnia składania ofert w konkursie)   

 Określenie przedmiotu Oferty zgodnego z przedmiotem 

zamówienia opisanym w niniejszym zapytaniu 

 Odniesienie do kryteriów wyboru oferty, w tym cenę jednostkową 

netto i brutto wg załączonego cennika oraz warunki i termin 

płatności 

 Datę/okres realizacji przedmiotu Zamówienia, gwarantujący 

realizację Projektu 

 Warunki i termin płatności  

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, 

zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania). 

 

6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 

zapytania). 

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 
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11. Zmiana umowy: Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej 

z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów: 

1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia 

2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta 

3. Okoliczności siły wyższej 

4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 

5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany 

zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe 

postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany 

12. Dodatkowe 

informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy 

zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% 

wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej 

z Wykonawcą. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy 

zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym 

i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia 

podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania 

wynikających m.in.: 

 z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie 

zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego 

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, 

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego. 

3. Zamawiający zastrzega że: 

 ma prawo nie dokonać wybory żadnej ze złożonych ofert 

 ma możliwość odwołania postępowania w dowolnym terminie bez 

podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów, 

przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi 

w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia 

4. W przypadku, w którym złożona Oferta (w tym dodatkowe dokumenty 

i oświadczenia) nie spełnia kryteriów formalnych postępowania, 

Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia oferty w ciągu 

2 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie do uzupełnień zostanie 

przekazane Oferentowi mailowo lub pisemnie, w zależności od 

sposobu przekazania Oferty przez Oferenta. W Wezwaniu 

Zamawiający określi sposób złożenia uzupełnień. Oferta podlega 

jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferty, które pomimo wezwania do 

uzupełnień nie spełnią wymogów formalnych zostaną odrzucone 

przez Zamawiającego. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają 

jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się 

możliwości zmiany warunków złożonej oferty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, że wybranie przez Komisję oceniającą 

najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, nie stanowi zawarcia 
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umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi 

przyjęcia oferty, a stanowi jedynie zaproszenie Oferenta do udziału 

w negocjacjach dotyczących warunków przyszłej umowy, na 

podstawie której dane zamówienie zostanie udzielone, przy czym 

negocjacje nie będą prowadzić do zmiany parametrów zamówienia 

(np. cena, zakres, termin), na mniej korzystne dla Zamawiającego niż 

określone w ofercie. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania 

umowy w wybranym w wyniku postępowania Oferentem , jeżeli na 

etapie podpisywania umowy sytuacja finansowa Oferenta będzie 

gorsza niż na etapie wyboru oferty. 

7. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów 

i odwołań. 

9. Niniejsze Zapytanie ofertowe należy traktować jako poufne i nie 
udostępniać osobom trzecim. Zabrania się przetwarzania 
i kopiowania niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej 

oferty. 

3. Oświadczenie o braku powiązań. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY1 

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr …… z dnia ……  dotyczące budowy zakładu produkcyjnego 

składamy poniższą ofertę: 

 

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP  

NR KRS/EDG  

Rodzaj podmiotu  

Podmiot spełnia warunek 

dotyczący zakazu udzielenia 

zamówień podmiotom powiązanym 

(TAK/NIE) 

 

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Telefon  

Adres e-mail  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty   

Data ważności oferty (nie mniej niż 

90 dni od ostatniego dnia składania 

ofert w konkursie) 

 

Określenie przedmiotu oferty 

Opis doświadczenia Oferenta w 

przedmiocie zamówienia 

 

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty 

Cena jednostkowa netto poszczególnych maszyn - według załączonego cennika (EUR)  

Mieszałki spiralne do ciasta  

 

  

                                                 
1 Dopuszcza się modyfikację treści formularza w zależności od składników oferty 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

 
Oświadczenie Oferenta: 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera wszystkie elementy 

określone w Zapytaniu. 

 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do 

złożenia oferty 

 

Stanowisko służbowe 
 

Data i podpis 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

 

Oświadczam, że  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa Oferenta) 

 

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

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

 

 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

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

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

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

Data i miejsce                                                                                            Podpis i pieczęć 

 

 

 
 


