ZAPYTANIE OFERTOWE
NR
RPPK.01.04.01-18-0660/4/2017

DLA ZADANIA

Dostawa dwóch wózków widłowych

Postępowanie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy
Prawo zamówień publicznych
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Integralną część niniejszego Zapytania stanowią wzory następujących dokumentów:

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3

Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4

Wzór umowy
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I. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest:
Wróbel Józef – Z.U.T. „TECH-MET”, TECH-MET” SERWIS [zwany dalej TECH-MET]
ul. Morawska 3B
37-500 Jarosław
NIP: 7921005639
REGON: 650154926

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem na dostawy.
2.1 Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania
zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo
zamówień publicznych” stanowiących Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.
2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie zasadą konkurencyjności, które przekracza wyrażoną w
złotych równowartość kwoty 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
2.3 Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).3. Treść zapytania jest dostępna na
stronach:
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www. http://zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
http://www.tech-met.com.pl/
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2.4 Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w polskich złotych kwoty
209 000 EUR.
3. Przedmiot zamówienia w części objęty jest dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Numer umowy o dofinansowanie
RPPK.01.04.01-18-0660/16-00 z dnia 6 lutego 2017 roku.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa fabrycznie nowych
dwóch wózków wodłowych o parametrach nie gorszych niż:

Parametry/założenia ogólne:
Zadanie dotyczy zakupu dwóch wózków widłowych. Pojazdy muszą spełniać przepisy obowiązującej
dyrektywy UE dla wózków jezdniowych. Planuje się zakup wózków z silnikiem na gaz o mocy silnika wg
ISO 1585 nie mniejszej niż 36,5 kW. Wózki widłowe powinny zapewniać: - Oś napędu z bezobsługowym
mokrym hamulcem wielotarczowym; - Doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach dzięki
optymalnej konstrukcji pojazdu i masztu; - Koncepcję pojazdu umożliwiająca uzyskanie dużej wydajności
przeładunkowej przy niskim zużyciu i zachowaniu dużej stabilności podczas jazdy; - Solidne silniki
przemysłowe z dużym momentem przy niskiej prędkości obrotowej; - Funkcjonalne i bezpieczne
stanowisko pracy operatora. Cechy konstrukcyjne i minimalne wyposażenie wnioskodawca określa jako:
- Uchwyt ułatwiający wsiadanie; - Dach kratowy; - Hydrauliczny układ kierowniczy sterowany zależnie
od potrzeb w technologii Load Sensing; - Kolumna kierownicy o regulowanym nachyleniu; - Przełącznik
kierunku jazdy na kolumnie kierownicy; - Solopilot, pojedyncze mechaniczne dźwignie na przedniej
ścianie; - Wyświetlacz z powłoką antyrefleksyjną wyposażony w licznik roboczogodzin, lampki kontrolne
ciśnienia oleju silnikowego, temperatury płynu chłodzącego, naładowania akumulatora, hamulca
postojowego, temperatury oleju przekładniowego, poziomu oleju hamulcowego, biegu neutralnego,
błędów w sterowniku silnika; - Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy przy zbyt wysokiej temperaturze płynu
chłodzącego; - Fotel MSG20, sztuczna skóra, zintegrowane pasy duosensitive, mechaniczna
amortyzacja, możliwość regulacji: pozycja wzdłużna, nachylenie oparcia, obciążenie do 130 kg, zakres
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amortyzacji +/- 30 mm; - Wyciszająca i wytłumiająca gumowa mata podłogowa; - Praktyczne schowki,
uchwyt na napoje; - Pedały rozmieszczone jak w samochodzie; - Mokry hamulec wielotarczowy z
elektrycznym hamulcem postojowym; - Poszerzenie nadkoli wykonane z tworzywa sztucznego; - 2
reflektory z przodu na przedniej ścianie, 2 światła stop i pozycyjne z tyłu; - Blok zaworów dla 3 funkcji z
systemem Load Sensing; - Pełno strumieniowa filtracja oleju hydraulicznego na zasysaniu i powrocie
zapewniająca najwyższą czystość oleju; - Filtr powietrza z separatorem cyklonowym; - Chłodnica oleju
konwertera i przekładni; - Zamknięty układ chłodzenia (ciśnieniowy); - Uchwyt na jedną butlę wymienną;
- Zaczep z uchwytem manewrowym na przeciwwadze; - Osłona podwozia; - Zabezpieczenie przed
zużywaniem się wideł (prześwit pod widłami 30 mm).

Parametry szczegółowe

Parametr/cecha

Wymagania
W formularzu oferty w kolumnie wpisać TAK
i/lub podać parametr/cechę.

Skierowana do góry rura wydechowa
Mech. rozrządu napędzany kołami zębatymi
Przekładna hydrodynamiczna z bezobsługową osią
napędową
Wspólny olej dla obydwu (osi i przekładni)
Przednia oś napędowa, szczelnie zamknięta z wbudowanym
hamulcem wielotarczowym mokrym.
Automatyczny elektromagnetyczny hamulec postojowy.
Uruchamiany przyciskiem.
Kolumna kierownicy regulowana przód tył
Przeciwwaga jest integralnym elementem korpusu wózka
(nie jest kręcona)
Belka skrętna z wysoko sytuowanym punktem wahliwości
zmniejsza kąt wychylania konstrukcji wózka przy
pokonywaniu nierówności.
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Przestrzeń pod silnikiem całkowicie zamknięta.
Chłodnica wykonana z jednego aluminiowego elementu bez
łączeń
Uchwyt ułatwiający wsiadanie wykonany z metalu
Pedały rozmieszczone jak w samochodzie
Zabezpieczenie przed zużywaniem się wideł prześwit pod
widłami minimum 30mm
Hamulec roboczy hydrauliczny
Hamulec postojowy hydrauliczny
Udźwig 3.500kg
Minimalna długość wideł 1.150 mm
Maksymalna wysokość wózka z daszkiem ochronnym (z
kabiną) 2.185 mm
Maksymalna Szerokość całkowita 1.299 mm
Rodzaj masztu maszt potrójny
Minimalna wysokość podnoszenia 6.500 mm
Wysokość wózka z masztem złożonym maks. 2.970 mm
Minimalna wysokość podnoszenia wolnego skoku 2.197 mm
Minimalna Wysokość wózka z masztem wysuniętym
7.265mm
Pochył masztu przód maximum α 6(°)
Pochył masztu do tyłu maximum β 6(°)
Przyspieszenie z ładunkiem/bez ładunku na 15m 6,5 / 5,6
sekund
Minimalna prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku
m/s 0,55 / 0,55
Maksymalny promień skrętu 2.555 mm
Maksymalna Wysokość zaczepu 440
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Dopuszczalna długość korpusu wózka mm 2.815
Dopuszczalna szerokość całkowita 1.299
Maksymalny prześwit pod masztem 132
Maksymalny prześwit pod wózkiem 154
Okres gwarancji – rozumiany jako liczba efektywnych
motogodzin – liczonych łącznie podczas ruchu wózka,
jazdy/podnoszenia – min. 1 500 motogodzin
Warunki płatności:
10% w dniu dokonania zamówienia
80% w momencie dostawy
10% zaraz po odbiorze (najpóźniej 14 dni po podpisaniu
protokołu odbioru bez zastrzeżeń)

Brak wskazania któregokolwiek z elementów tabeli powyżej w formularzu oferty powoduje odrzucenie
oferty.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu zapytania ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania
niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie
stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na
cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów czy technologii i rozwiązań równoważnych tj. nie obniżających standardów
oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku
z tym wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami i
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego powinny być traktowane jako wskazania
wymagań dotyczące warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza ujęcie
w ofercie, a następnie zastosowanie innych wyrobów niż ujęte w dokumentacji, pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych (lub równoważnych) niż określono w dokumentacji. Każdy z
oferentów może zastosować wyroby równoważne odpowiadające parametrom technicznym zawartym
w zapytaniu.
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2. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejsze Zapytanie wraz ze
wszystkimi dokumentami stanowiącymi Załączniki do Zapytania.
3. Warunki wykonania niniejszego zamówienia określa wzór umowy, o którym mowa w dziale XIV
Zapytania - zwanym dalej „Wzorem umowy”.
4. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV 42415110-2 Wózki widłowe
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający wprowadza zastrzeżenie o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

1. Wykonanie całego zamówienia musi nastąpić w terminie do 25.12.2017 r.
2. Za termin ukończenia realizacji zamówienia uważa się dzień odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

V. Warunki udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie, które spełniało łącznie
następujące warunki:
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a) Wykonał przynajmniej jedną dostawę co najmniej dwóch wózków widłowych o tożsamych lub
zbliżonych parametrach technicznych do wózków oferowanych, w cenie nie niższej niż cena
przedstawiona w formularzu niniejszej oferty [na potwierdzenie wypełni załącznik nr 3 wykaz
wykonanych dostaw],
b) Dostawa wózków widłowych została wykonana zgodnie z zasadami, tj. dostarczona zgodnie z
zamówieniem i uruchomiona w terminie określonym w umowie z zamawiającym [na potwierdzenie
Wykonawca załączy przynajmniej jedną referencję na potwierdzenie powyższego],
1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunków w niniejszym kryterium.
1.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, jeżeli:
a) Wykonawca przedłoży dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż zaoferowana
cena brutto,
lub
b) Wykonawca przedłoży informację z banku bądź kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków bądź zdolności kredytowej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
zaoferowana cena brutto, wystawioną w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
lub
c) Wykonawca przedłoży rachunek wyników, bilans lub inny dokument księgowy potwierdzający
wysokość przychodów za ostatni zamknięty rok obrachunkowy na kwotę nie niższą niż zaoferowana
cena brutto.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Wykonawcy, wobec których wystąpią przesłanki
wykluczenia. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną również wykluczeni Wykonawcy,
którzy:
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a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na Wynik prowadzonego
postępowania;
c) nie złożyli wyjaśnień, o ile byli do nich wzywani przez Zamawiającego;
d) nie złożyli wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu;
e) nie wypełnili wszystkich pól wymagań specyfikacji wózków widłowych zawartych w załączniku nr 1
Formularz oferty.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 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.
Za spełnienie warunku, o którym mowa w dziale V ust. 3 (lit. a, b, c, d), Zamawiający uzna, jeżeli Oferent
podpisze oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 - Wzór Oświadczenia.
4. W przypadku Wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia:
• dokumenty będące załącznikami do oferty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną
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• W zakresie warunku określonego w dziale V ust. 1 pkt. 1.1. - spełniać musi co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
• W zakresie warunku określonego w dziale V ust. 1 pkt. 1.2. oraz 1.3. - oceniany będzie łączny
potencjał Wykonawców

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy

1.1. Formularz oferty – załącznik nr 1.
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Zapytania. W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania warunku posiadania
wiedzy i doświadczenia, Wykonawca złoży Zamawiającemu wykaz już wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, dostaw tożsamych wózków z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca dostawy
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem przynajmniej jednego
dowodu określającego, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty np. Protokoły odbioru bez zastrzeżeń. Wykaz
należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3. Należy zwrócić uwagę na
minimalne kryteria określone w dziale V ust 1 pkt 1.1.
1.3. W celu wykazania (potwierdzenia) spełniania warunku dotyczącego sytuacji finansowej
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu jeden, dwa lub lub trzy następujące dokumenty, które łącznie
potwierdzać będą fakt posiadania zdolności finansowej do realizacji niniejszego zamówienia na kwotę
nie niższą niż kwota brutto w PLN wskazana w ofercie;
a) Wykonawca przedłoży dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż zaoferowana
cena brutto,
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lub
b) Wykonawca przedłoży informację z banku bądź kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków bądź zdolności kredytowej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
zaoferowana cena brutto, wystawioną w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
lub
c) Wykonawca przedłoży rachunek wyników, bilans lub inny dokument księgowy potwierdzający
wysokość przychodów za ostatni zamknięty rok obrachunkowy nie niższych niż zaoferowana cena
brutto.

2. Inne dokumenty i oświadczenia:
2.1. Specyfikację techniczną oferowanego wózka widłowego– katalog ze szczegółowym opisem
wszystkich parametrów technicznych [dane techniczne nie mogą być różne od tych wskazanych w
tabeli specyfikacji będącej częścią załącznika n 1 Formularz oferty].
2.2. Wypis z KRS/CEIDG, w którym wskazana będzie osoba upoważniona do reprezentacji, bądź
wystawione upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy zatwierdzone przez osobę wskazaną w
Rejestrze, bądź uchwała Walnego zgromadzenia o powołaniu danej osoby do Zarządu w sytuacji, gdyż
zmiana nie została jeszcze opublikowana w Rejestrze.
2.3. Zaparafowany wzór – załącznik nr 4.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Przekazywane, w związku z niniejszym postępowaniem oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiającego i Wykonawcy – dalej zwane łącznie jako „oświadczenia” - będą
przekazywane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu. Ze strony Zamawiającego adres
poczty elektronicznej oraz faksu określa ust. 8 niniejszego działu. W odniesieniu do Wykonawcy
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przyjmuje się, iż dane w zakresie jego poczty elektronicznej oraz faksu będzie zawierał którykolwiek z
adresów wskazanych w ofercie lub oświadczeniach składanych Zamawiającemu w związku z niniejszym
postępowaniem.
3. Postanowienie ust. 2 nie narusza prawa do przekazywania oświadczeń na piśmie, tj. z zachowaniem
formy pisemnej w rozumieniu art. 78 § 1 kodeksu cywilnego. Jeżeli dla oświadczenia składanego
Zamawiającemu w formie pisemnej został wyznaczony termin jego złożenia, oświadczenie będzie
złożone z zachowaniem terminu, jeżeli przed upływem tego terminu zostanie dostarczone, doręczone
Zamawiającemu.
4. Przekazanie oświadczeń mających związek z niniejszym postępowaniem i pochodzących od
Zamawiającego, a dotyczących etapu postępowania przed złożeniem ofert nastąpi poprzez ich
zamieszczenie (z możliwością pobrania) na stronie internetowej Zamawiającego (www.tech-met.co.pl
oraz w Bazie Konkurencyjności i Portalu Zamówień RPO WP).
5. Postanowienie ust. 4. nie wyklucza możliwości przekazania oświadczenia faksem, pocztą
elektroniczną jednak pod warunkiem, że Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek o takie
przekazanie z podaniem danych w zakresie numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Sposób składania ofert:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert jedynie w formie pisemnej. Oferty należy przesłać pocztą bądź
kurierem lub przedłożyć osobiście.
Miejscem doręczenia Zamawiającemu dokumentów jest adres:
TECH-MET, 37-500 Jarosław, ul. Morawska 3B
(doręczenie osobiste możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00).
7. Sposób przygotowania oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, zasady oraz termin ich składania Zamawiającemu określa dział VIII
i IX Zapytania.
8. Pytania do treści zapytania:
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a) Odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczących przedmiotu zamówienia, udzielane będą drogą
elektroniczną poprzez:
• publikację pytań i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego: www.tech-met.com.pl, oraz
przesłanie odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której wysłane zostało zapytanie,
• publikację pytań i odpowiedzi w Bazie Konkurencyjności,
b) Zapytania w sprawie niniejszego zapytania można składać wyłącznie pisemnie za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres biuro@tsconsulting.pl,
c) Zamawiający zastrzega, że odpowiedzi zostaną udzielone na pytania, które wpłynęły nie później niż
3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytanie nadesłane po terminie pozostaną bez
rozpatrzenia. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienia.
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Oferentom, którym przekazał niniejsze
zapytanie, oraz Oferentom, którzy nadesłali oferty przed publikacją pytań, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieści odpowiedzi na stronie internetowej, na której udostępnił niniejsze zapytanie.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane mu w
sposób inny niż opisany powyżej, W szczególności Zamawiający nie odpowiada na pytania za
pośrednictwem telefonu.
9. Zmiany w treści zapytania:
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób
modyfikacje Zamawiający publikuje na stronie internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie.
Wykonawcy są związani wyjaśnieniami Zamawiającego od momentu ich publikacji na stronie www.
Wykonawcy zobowiązani są śledzić informacje publikowane na stronie www Zamawiającego oraz w
Bazie Konkurencyjności i Portalu Zamówień RPO WP.
b) modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Oferentów.
c) Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszego zapytania. O
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przedłużeniu terminu składania ofert informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na
stronie internetowej na której udostępnił niniejsze zapytanie.
10. Osobami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach niniejszego
postępowania są:
a) Tomasz Sikora, e-mail:biuro@tsconsulting.pl, tel.: 693 107 807; fax.: +48 16 623 20 64

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. W
przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferta musi zawierać poprawnie wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 Zapytania)
zawierający m.in.
• Nazwa i adres Oferenta/Wykonawcy,
• Cena ryczałtowa netto, stawkę Vat i wynikającą z przeliczenia cenę ryczałtową brutto,
• Termin realizacji,
• Termin związania z ofertą – 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert,
• Okres gwarancji [efektywne motogodziny],
3. Oświadczenia Wykonawcy zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 2 niniejszego działu oraz
inne oświadczenia poza zakresem określonym w ust. 2 składające się na ofertę, w tym postanowienia
dotyczące przyszłej umowy w sprawie niniejszego zamówienia, nie mogą naruszać postanowień
zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 4 Zapytania).
4. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie podaje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - i chce, aby wskazane
informacje nie podlegały ujawnieniu osobom trzecim, powinien nie później niż w terminie składania
ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią
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tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie Wykonawcy nie może dotyczyć informacji, które nie
stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak
też nie mogą dotyczyć nazwy Wykonawcy (firmy), jego adresu, oraz oferowanej ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Dokumenty wymagane na podstawie działu VI Zapytania należy załączyć wraz z ofertą.
6. W przypadku oferty wspólnej, wraz z ofertą należy dodatkowo załączyć pełnomocnictwo wskazujące
osobę reprezentującą Wykonawców w niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu wraz z uprawnieniem do
zawarcia umowy o wykonanie niniejszego zamówienia.
7. Ofertę oraz wymagane na podstawie zapytania dokumenty (składane wraz z ofertą), należy złożyć,
pod rygorem nieważności, na piśmie w rozumieniu działu VII ust. 2-5 Zapytania.
8. Dokumenty wymagane na podstawie działu VI Zapytania składa się jako oryginały lub kserokopie.
Na dokumencie przedkładanym jako kserokopia, Wykonawca składa na piśmie oświadczenie o treści
według następującego wzoru „za zgodność z oryginałem”. Oświadczenie o zgodności z oryginałem musi
odnosić się do każdej strony przedkładanej kserokopii.
9. Składane w ofercie oświadczenia Wykonawcy oraz ewentualne potwierdzenia „za zgodność z
oryginałem” kserokopii dokumentów muszą być podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące
Wykonawcę w zakresie zaciągania zobowiązań objętych przedmiotem składanej oferty. Jeżeli
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z załączonego do oferty dokumentu, o
którym mowa w dziale VI ust. 2.2 zapytania, do oferty zaleca się załączyć odrębny dokument
upoważnienia do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo).
10. Jeżeli dokumenty, o których mowa w dziale VI Zapytania sporządzone są w języku innym niż polski,
należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski z poświadczeniem tłumaczenia. Wystarczające
będzie poświadczenie tłumaczenia dokonane przez Wykonawcę.
11. Wymagana do złożenia treść oświadczeń zawarta na formularzach, o których mowa w załącznikach
1 - 4 Zapytania może być złożona przez Wykonawcę także na jego własnych, przygotowanych przez
niego formularzach, jednak treść składanych w ofercie oświadczeń woli musi odpowiadać treści
podanej w załącznikach 1 – 4. Wymagane formularze Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek
zawartych w Zapytaniu. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy –
skreśla się ją i wpisuje "nie dotyczy".
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12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Oferta powinna być napisana czytelnie, pismem utrwalonym na papierze w sposób trudnościeralny.
14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę.
15. Oferta powinna być zszyta lub spięta w sposób trwały (np. zbindowana), a te jej strony, które są
zapisane treścią, ponumerowane i podpisane przez osoby upoważnione.
16. Wykonawca powinien umieścić ofertę w opakowaniu (kopercie wewnętrznej) z oznaczeniem
nazwy zamówienia i adresu Wykonawcy.
17. Jeżeli oferta, stosownie do postanowień ust. 4 niniejszego działu, zawiera informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa zaleca się, aby informację te zostały umieszczone w osobnym opakowaniu
(kopercie) zatytułowanej „Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”.
18. Opakowania, o których mowa w ust. 17 - 19 niniejszego działu wraz z zawartością umieszcza się w
odrębnym opakowaniu (koperta zewnętrzna).
19. Koperta zewnętrzna podlega następującemu oznaczeniu:
Wróbel Józef – Z.U.T. „TECH-MET”, TECH-MET” SERWIS
37-500 Jarosław
Ul. Morawska 3B
z dopiskiem:
„Oferta na dostawę dwóch wózków widłowych dla przedsiębiorstwa TECH-MET”.
„Nie otwierać przed wyznaczonym w postępowaniu terminem otwarcia ofert”.
Koperta zewnętrzna, w której jest składana oferta musi być zamknięta (zaklejona).
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IX. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 października 2017r. do godz. 15.00. Niniejszy termin uznaje się za
zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie złożona w miejscu wskazanym w ust. 19 działu
VIII Zapytania. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego.
3. Postanowienie ust. 1 niniejszego działu odnosi się również do pozostałych dokumentów składanych
wraz z ofertą.
4. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Wynagrodzenie Wykonawcy – zwane w dalszej części Zapytania również „ceną oferty” - jest
wynagrodzeniem ryczałtowym z tytułu wykonania całego zamówienia i stanowi cenę w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.
poz. 915).
2. Należy podać cenę oferty jako jedną kwotę zawierającą w sobie wynagrodzenia z tytułu wszystkich
prac objętych przedmiotem zamówienia. Ewentualne wyszczególnienia cen za poszczególne etapy
zamówieniem, obok podanej ceny oferty, stanowić będzie dodatkową niewymagalną informację do
oferty.
3. Cenę oferty Wykonawca ustali na podstawie specyfikacji będącej częścią niniejszego zapytania i po
doliczeniu obowiązującego podatku VAT.
4. Cenę należy podać w złotych polskich. Cenę można podać maksymalnie z dokładnością do 1 grosza
(jednej setnej złotego).
5. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania warunków zamówienia w celu doprowadzenia do
polepszenia warunków, głównie ceny ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami.
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XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz
sposobu oceny ofert.

1. W ocenie udział będą brały oferty nieodrzucone złożone przez Wykonawców niewkluczonych z
przedmiotowego postępowania.
2. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, zostaną uwzględnione następujące kryteria:
a) Cena (QC) – waga kryterium, waga: 60%, maksymalna liczba punków: 60
b) Okres gwarancji [liczony w motogodzinach, rozumianych jako efektywnie naliczone motogodziny
fizycznej pracy wózka – zamontowany w wózku licznik nalicza motogodziny wyłącznie gdy wózek
jedzie i lub wykonuje funkcje podnoszenia] (LG), waga: 40%, maksymalna liczba punków: 40
3. Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów):
a) Kryterium Cena (QC) – oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów. Punkty w danej kategorii dla
pozostałych ofert zostaną przyznane wedle poniższego wzoru:

Cmin
QC=

----------- x waga kryterium x 100

0 - 60 pkt.

CO

gdzie:

QC – punkty przyznane w kryterium ceny
Cmin – najniższa cena zaoferowana w postępowaniu
CO – cena rozpatrywanej oferty
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b) Okres gwarancji – 40%
GO
LG=

----------- x waga kryterium x 100

0 - 40 pkt.

GMAX

Gdzie:
LG – liczba punktów za długość gwarancji,
GO – przyznany w ofercie badanej okres gwarancji wyrażony w motogodzinach efektywnej pracy
wózka.
GMAX – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji wyrażony w efektywnych motogodzinach.
Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponowany termin
gwarancji będzie krótszy niż 1 500 efektywnych motogodzin – zostanie odrzucona, nie będzie
podlegała ocenie.
Ocena końcowa jest sumą ocen poszczególnych kryteriów oceny, gdzie ocena maksymalna wynosi 100
pkt.

Łączna ilość punktów (P) przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
P = QC + LG
Liczba przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego
minimum, tj. 1 500 efektywnych motogodzin skutkować będzie odrzuceniem oferty.
5. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
6. W przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty wykonawcy zagranicznego nie
zobowiązanego do zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu wykonania zamówienia stanowiącego
przedmiot niniejszego postępowania - w celu zapewnienia możliwości porównania cen oferowanych
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przez wykonawców krajowych z cenami wykonawców zagranicznych - porównaniu cen, o którym
mowa w ust. 3 niniejszego działu podlegać będzie kwota netto (wynagrodzenie z tytułu wykonania
całego zamówienia netto bez podatku VAT). Kursem walutowym, zastosowanym do przeliczenia kwoty
wyrażonej na innej walucie na PLN, będzie kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski, z dnia
otwarcia ofert.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.1. również na stronie internetowej oraz w Bazie Konkurencyjności.
3. Zamawiający wezwie do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Wzór umowy o wykonanie zamówienia przygotuje Zamawiający.
6. W wezwaniu do zawarcia umowy zostanie określony termin zawarcia umowy.
7. Jeżeli umowę ma podpisać osoba lub osoby reprezentujące Wykonawcę inne niż osoby podpisujące
ofertę, Wykonawca najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie z nim umowy, przed jej podpisaniem,
str. 22
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
działanie 1.4. Wsparcie MŚP

przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwo upoważniające wskazane osoby do zawarcia umowy.
Przedłożenie pełnomocnictwa nie jest wymagane, jeżeli upoważnienie do zawarcia (podpisania)
umowy przez wskazane osoby wynika z dokumentów załączonych do oferty lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w niniejszym przetargu.
8. Jeżeli umowa będzie podpisana z Wykonawcami na podstawie złożonej przez nich oferty wspólnej,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia umowy regulującej zakres współpracy
podmiotów występujących wspólnie (umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, umowa z
podwykonawcami).
9. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego działu Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych
formalności w celu zawarcia umowy.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy

1. Zobowiązania Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w treści złożonej oferty
zostaną uwzględnione w przyszłej umowie o wykonanie zapytania ofertowego. Istotne warunki na
jakich będzie wykonane zamówienie (przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego) określa
załącznik nr 5 niniejszej Zapytania (wzór umowy).
2. Postanowienia dotyczące wykonania umowy zawarte w ofercie nie mogą być sprzeczne z
postanowieniami Zapytania oraz postanowieniami wzoru umowy (załącznik nr 4 Zapytania). W
szczególności złożona oferta nie może naruszać (zawierać) postanowień mniej korzystnych dla
Zamawiającego w zakresie następujących postanowień:
2.1. minimalny termin udzielonej gwarancji na wózki widłowe nie może być krótszy niż 1500
efektywnych motogodzin.
2.2. w ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, jakie
wystąpią w okresie trwania gwarancji. Działania powyższe Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego, w tym bezpłatnego dostarczenia materiałów i innych
elementów niezbędnych do usuwania wad i utrzymania gwarancji;
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2.3. świadczenie usług gwarancyjnych nastąpi z uwzględnieniem następujących postanowień:
- czas wykonania naprawy od chwili otrzymania zgłoszenia - nie więcej niż 7 dni (za zgodą
Zamawiającego w uzasadnionym przypadku termin ten może ulec wydłużeniu).
- stwierdzone wady wymagające natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę, winny być usunięte
w ciągu 48 godzin, inne wady winny być usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania
od Zamawiającego wezwania do ich usunięcia chyba, że w tym terminie usunięcie wad nie będzie
możliwe, a Strony ustalą inny termin ich usunięcia. W przypadku ustalenia innego terminu usunięcia
wady, Wykonawca zobowiązany jest jednak do dokonania niezwłocznie stosownych prac
zabezpieczających przed powiększeniem szkód z tytułu wady.
2.4. wykonanie naprawy Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej.
2.5. termin wykonania zamówienia – zgodnie z postanowieniem działu IV niniejszego zapytania.

XIV. Dopuszczalne przypadki zmiany zawartej umowy

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą mogły dotyczyć tylko i
wyłącznie zmian wynikających z nw. powodów:
1) Zachodzić będzie konieczność wykonania zamówień nie objętych Umową, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia a wykonanie zamówień objętych Umową
będzie uzależnione od uprzedniego wykonania zamówień nieobjętych Umową, lub terminowe
zamówienie jest niemożliwe na skutek zmiany sytuacji rynkowej [dostawców, poddostawców],
niemożliwej do przewidzenia w chwili podpisywania umowy;
2) Wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu)
prac objętych Umową, w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia - o czas wstrzymania
prac;
3) Opóźnień i niedotrzymania terminów spowodowanych wystąpieniem Siły wyższej
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W imieniu Zamawiającego

(data i podpis osoby uprawnionej)

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Wykonawcy
- Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw
- Załącznik nr 4 – Wzór Umowy
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