Grębocin, dn. 13 lutego 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż myjni złożonej z myjni portalowej
oraz specjalistycznej myjni silosów
1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 20142020. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi
specjalistycznego czyszczenia pojazdów w firmie STORK” finansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś I
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie
tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający
STORK TRANSPORT I SPEDYCJA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Spółdzielcza 8
87-122 Grębocin
NIP: 8792689799
REGON: 366579960
KRS: 0000664077
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż myjni złożonej z myjni portalowej oraz
specjalistycznej myjni silosów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
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Przyjęte w dokumentacji projektowej nazwy własne (marka, znak towarowy, producent itd.)
materiałów lub urządzeń zostały wskazane wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu
zamówienia. Należy przyjąć, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów lub
urządzeń równoważnych, tj. o nie gorszych parametrach technicznych i jakościowych od
wskazanych w dokumentacji,

które spełnią minimalne standardy jakościowe, parametry

techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i walorów użytkowych produktu
wskazanego z nazwy, które to wymagania są przedstawione w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez
Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
Termin realizacji- do 31.03.2020 r.
Kod CPV - 42924730-5
Nazwa kodu CPV - Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem
Kod CPV - 51500000-7
Nazwa kodu CPV- Usługi instalowania maszyn i urządzeń
Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 31.03.2020 r.
Zastrzega się możliwość zmiany ww. terminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności.
Miejsce realizacji:
87-122 Grębocin, ul. Spółdzielcza 8
4. Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w sytuacji, gdy:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
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- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu
zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie,
c) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
- na podstawie przewidzianych postanowień umownych,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy,
e) wystąpią:
- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dniu złożenia zamówienia,
- obiektywne przyczyny niezależne do Zamawiającego lub Wykonawcy,
f) uzasadnione są zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Harmonogram realizacji zamówienia może ulec zmianie:
- w przypadku wystąpienia siły wyższej,
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- Zamawiający może w każdym czasie przesunąć termin wykonywania całości lub dowolnej części
przedmiotu umowy,
- przyczynami przesunięcia terminu wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia mogą być
istotne okoliczności, inne niż wystąpienie „siły wyższej”, w tym związane z działalnością
operacyjną Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących,
- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy/zamówienia w zakresie terminu,
w tym wydłużenie terminu realizacji zamówienia m.in. w związku z:


zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub
osób

indywidualnych,

w

szczególności

w

przypadku

przedłużenia

procedur

administracyjnych na etapie wydawania decyzji, opinii lub uzgodnień, jeżeli przedłużenie
nie wynikało z winy Wykonawcy,


z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,



w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
oraz/lub okolicznościami siły wyższej.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Koszty uczestnictwa w postępowaniu
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty, a
Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za te koszty, niezależnie
od przebiegu i wyniku postępowania.
8. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe
wykonanie zamówienia (firma nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, postępowaniu
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układowym lub tym podobnych. Wobec przedsiębiorstwa nie toczą się sprawy karnoskarbowe).
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu:
1) W odniesieniu do pkt. 1 o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
2) W odniesieniu do pkt. 2 o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3) W odniesieniu do pkt. 3 o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
4) W odniesieniu do pkt. 4 o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
9. Warunki wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców powiązanych 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 Wykonawcą,
polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie
wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 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.
2) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) została złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w punkcie 8 zapytania ofertowego,
b) jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zapytania ofertowego,
c) jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
e) będzie niekompletna, tj. nie będzie zawierać wszystkich wymaganych zapytaniem
ofertowym dokumentów lub dokumenty te zawierać będą błędy.
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10. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający ustala, że w przypadku spełnienia warunków wynikających z przedmiotu
zamówienia, do oceny ważnych ofert przyjmuje następujące kryteria:
1) Kryterium cena oferty P1 (brutto – z podatkiem VAT) oceniane będzie wg wzoru:
𝑃1 =

𝐶𝑛
𝑥 100 𝑥 90%
𝐶𝑏

gdzie:
P1 – liczba punktów w kryterium cena oferty (brutto – z podatkiem VAT)
Cn – najniższa cena
Cb – cena oferty badanej
100 – maksymalna liczba punktów
90 % - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium cena oferty – 90.
2) Kryterium okres gwarancji (P2) będzie oceniany wg poniższych zasad:
Wykonawca określi okres gwarancji w miesiącach – min. 12 miesięcy.
Kryterium okres gwarancji oceniane będzie wg wzoru:
𝑃2 =

𝐺𝑏
𝑥 100 𝑥 10%
𝐺𝑛

gdzie:
P2 – liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia
Gn – najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach
Gb – okres gwarancji podany w badanej ofercie
100 - maksymalna liczba punktów
10% - procentowe znaczenie kryterium
Maksymalna liczba punktów w kryterium okres gwarancji – 10.
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie P, to suma punktów z kryterium cena P1
(maksymalnie 90 pkt) i kryterium okres gwarancji P2 (maksymalnie 10 pkt).
P = P1+P2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
(maksymalnie 100).
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Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Wymagania dotyczące ofert
Oferta winna zawierać
Kompletny, wypełniony formularz oferty zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
Forma oferty
Oferent powinien złożyć jeden egzemplarz oferty w formie papierowej.
Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy.
Sposób obliczenia ceny
Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w złotych polskich lub w EURO. W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona
na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
Termin i miejsce składania ofert
Ofertę, zawierającą wszystkie wymagane zapytaniem dokumenty, należy dostarczyć osobiście, za
pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera do biura Zamawiającego do dnia 21 lutego 2020 r. do
godziny 16.00.
Za datę otrzymania oferty uważa się dzień i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Oferta winna być umieszczona w kopercie opisanej w następujący sposób:
Wybór dostawcy myjni złożonej z myjni portalowej oraz specjalistycznej myjni silosów
STORK TRANSPORT I SPEDYCJA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Spółdzielcza 8
87-122 Grębocin
Dodatkowo koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
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Osoba do kontaktu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia – Marcin Stelmach, adres poczty elektronicznej:
marcin.stelmach@stork24.eu
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia +48 514 424 686.
12. Dodatkowe warunki
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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 opublikowana na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w
zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Pytania muszą być sformułowane w formie pisemnej i
skierowane drogą elektroniczną na adres marcin.stelmach@stork24.eu. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa pierwotnego terminu składania ofert. Po upływie
wskazanego terminu Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. Upublicznienie
odpowiedzi na pytania Wykonawców nastąpi na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl, na
której zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym
etapie jego realizacji, bez podania przyczyny.
Po przeprowadzeniu procedury wyłonienia Wykonawcy nastąpi realizacja zamówienia. W
przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od realizacji zamówienia, możliwa jest realizacja
zamówienia z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał
kolejną najwyższą liczbę punktów.
13. Załączniki
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
Załącznik nr 4 - Opis techniczny przedmiotu zamówienia.
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