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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
w ramach realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0802/17 pn. „Opracowanie technologii 

ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego spektrum tworzyw termoplastycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem włókien nieorganicznych w szczególności ciągłego 

włókna bazaltowego”. Projekt w ramach w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R 

przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 

przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1 Nazwa i adres Zamawiającego  

POLSKI BAZALT SPÓŁKA AKCYJNA  

 
ul.  Weteranów 157, 05-250 Radzymin  

NIP: 9451925012, KRS: 0000127342 

 

Osoba do kontaktu: Paweł Kruczek  

Tel. 507 638 058 

e-mail: biuro@bazaltholding.pl 

 

 

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia 

 

CPV przedmiotu zamówienia:  

42000000-6 - Maszyny przemysłowe   

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego 

zgodnie z zasadą konkurencyjności – na podstawie Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Sposób ponoszenia wydatków - zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. 

  

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:  

⎯ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, 

⎯ http://polskibazalt.pl/ 

⎯ oraz rozesłane do potencjalnych Wykonawców. 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@bazaltholding.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://polskibazalt.pl/
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II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

 

„Zakup linii pilotażowej do produkcji laminatu wykorzystującego włókno bazaltowe, w tym:   

linii do impregnacji rowingu bazaltowego, linii do nakładania i łączenia taśm kompozytowych i 

prasy taśmowej do łączenia laminatów - 26/2019”. 

 

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii ciągłej produkcji laminatów dla szerokiego 

spektrum tworzyw termoplastycznych ze szczególnym uwzględnieniem włókien 

nieorganicznych w szczególności ciągłego włókna bazaltowego”. 

 

 

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

 

Przedmiotem zamówienia jest w pełni funkcjonalna o parametrach podanych w pkt. II.2.3. 

ogłoszenia, uruchomiona w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego linia pilotażowa do 

produkcji laminatu wykorzystującego włókno bazaltowe, składająca się z bloków 

funkcjonalnych, o których mowa w pkt. II.2.3. wraz z: 

 

• dostawą urządzeń do miejscowości Tarnowiec 79, 38-204 Tarnowiec, 

• montażem elementów linii pilotażowej, 

• asystą techniczną przy uruchomieniu, 

• szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 

• szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie BHP, 

• wykonaniem dokumentacji powykonawczej, techniczno-rozruchowej, konstrukcyjnej, 

serwisowej oraz użytkowej w postaci papierowej oraz w edytowanych plikach 

źródłowych, 

• przeglądem technicznym przeprowadzanym co 12 miesięcy w okresie gwarancyjnym. 

 

Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności wykonanie, dostawę i montaż linii pilotażowej 

do produkcji laminatu wykorzystującego włókno bazaltowe, składającej się z: 

 

1. Linii do impregnacji rowingu bazaltowego żywicą termoplastyczną                            

i uzyskiwania taśmy kompozytowej z jednokierunkową orientacją 

wzmocnienia. 

2. Linii do nakładania i łączenia kilku taśm kompozytowych termoplastycznych ze 

wzmocnieniem jednokierunkowym w laminaty; 

3. Prasy taśmowej do łączenia laminatów w wytrzymały lekki kompozyt 

termoplastyczny w postaci arkuszy to dalszego termoformowania w produkt 

końcowy. 

Proponowane elementy linii pilotażowej do produkcji  laminatu wykorzystującego włókno 

bazaltowe muszą być urządzeniami fabrycznie nowymi, spełniającymi odpowiednie normy 

jakościowe z zachowaniem BAT (the best available technology). 
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II.2.3. Niezbędne parametry linii pilotażowej do produkcji laminatu: 

  

1. Linia do impregnacji rowingu bazaltowego żywicą termoplastyczną                                 

i uzyskiwania taśmy kompozytowej z jednokierunkową orientacją wzmocnienia: 

 

 

• Szerokość produkowanych taśm nie mniej niż 1200 mm; 

• Podstawowe tworzywa termoplastyczne używane do produkcji to PA6; 

• Możliwość używania innych tworzyw termoplastycznych takich, jak: PA, PP, PE; 

• Regulowana prędkość produkcji  w zakresie nie mniejszym niż 0 -15 metrów /minutę 

dla tworzywa PA6; 

• Podawanie rowingów bazaltowych (przędzy) z sekcji ram natykowych (creels); 

• Ramy powinny być wyposażone w urządzenia do pomiaru naprężenia przędzy 

podawanej do impregnacji; 

• Regulacja naprężenia przędzy jest regulowana i rejestrowana elektronicznie i w pełni 
zautomatyzowana; 

• Sekcja do rozkładania przędzy powinna mieć możliwość rozłożenia rowingów 
bazaltowych w cienką warstwę jednokierunkowo, równolegle skierowanych oraz 
naprężonych włókien; 

• Sekcja do impregnacji nakłada stopione tworzywa termoplastyczne na naprężone 
jednokierunkowo, rozłożone płasko ciągłe włókna bazaltowe przy pomocy grzanych 
wałków impregnacyjnych (kalander) z możliwością kontrolowanego i regulowanego 
podgrzewania; 

• Możliwość kontrolowania i regulowania szczeliny impregnacyjnej przez serwomotor; 

• Podawanie tworzywa termoplastycznego na kalander impregnujący przez 
wytłaczarkę przy pomocy dyszy szczelinowej (matryca T) o szerokości umożliwiającej 
produkcję taśm o szerokości nie mniej niż 1200 mm; 

• Parametry wytłaczarki dopasowane do pracy z granulatem PA6, PA, PP, PE; 

• Możliwość odzyskiwania nadmiaru tworzywa termoplastycznego po impregnacji do 
ponownego wykorzystania; 

• Sekcja chłodząca taśmę wyposażona w kalander chłodzący i formujący grubość 
taśmy, z regulacją parametrów; 

• Minimalna grubość produkowanej taśmy kompozytowej to 0.25 mm; 

• Sekcja nawijająca taśmy powinna umożliwiać wymianę nawijarki bez zatrzymywania 
pracy; 

• Możliwość kontrolowania naprężenia nawijanego materiału; 

• Możliwość przycinania brzegów taśm do zadanej szerokości przed nawijarką; 

• Główna szafka sterownicza powinna być wyposażona w lokalny, min. jeden 15-
calowy panel dotykowy, możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji; 

• Wszystkie parametry linii pilotażowej sterowane z poziomu paneli dotykowych                       
z możliwością rejestracji oraz zatrzymywania awaryjnego prac; 

• Linia pilotażowa powinna umożliwiać pracę ciągłą przez 24/7; 
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• Urządzenia należy dostarczyć z niezbędną dokumentacją umożliwiającą bezpieczną  
i bezproblemową pracę (DTR, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, lista 
części zamiennych itp.); 

• Wszystkie parametry mogą zostać doprecyzowane  w trakcie trwającego 
postępowania w ramach konsultacji technicznych pomiędzy Zamawiającym                          
i  Wykonawcą. 
 

 

 

 

2. Linia do nakładania i łączenia kilku taśm kompozytowych termoplastycznych                          

ze wzmocnieniem jednokierunkowym w laminaty: 

 

 

• Szerokość produkowanego laminatu nie mniej niż 1200 mm; 

• Szybkość pracy regulowana, minimalna maksymalna wartość prędkości pracy                      

6 m/min przy 5 łączonych warstwach; 

• Zgrzewanie taśm 1,2 do szerokości 3m (1,2 + 1,2 + 0,6m); segment wyposażony             

w odwijak, pas pozycjonujący i nawijak; 

• Materiał wyciągany z  odwijaków za pomocą zestawu rolek typu S; 

• Pas pozycjonujący napędzany serwomotorami umożliwiając prawidłowe ułożenie 
kolejnych warstw laminatu przed zgrzewaniem; 

• Nawijak odbierający gotowy materiał na duży bęben o szerokości 3m; 

• Nakładanie kolejnych warstw laminatu z możliwością regulowania konta podawania     
w stosunku do taśmy prowadzącej od 0 ᵒ do 135 ᵒ (co 45°); 

• Segment nakładania umożliwia nakładanie taśmy o szerokości 1,2m za pomocą 
serwomotorów na naprężoną taśmę o szerokości 3m i jej utwierdzenie za pomocą 
wielopunktowego spawania z jednoczesnym docinaniem za pomocą przecinaków 
umieszczonych na krawędziach taśmy o szerokości 3m; 

• Finalne łączenie warstw w technologii zgrzewania punktowego; 

• Powierzchnia zgrzewania elementów na całej szerokości laminatu (3m); 

• Temperatura i czas zgrzewania -  regulowane; 

• Możliwość odbierania laminatu w postaci nawiniętej i w postaci arkuszy płaskich; 

• Główna szafka sterownicza powinna być wyposażona w lokalny, min. jeden 15-
calowy panel dotykowy, możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji; 

• Wszystkie parametry linii pilotażowej sterowane z poziomu paneli dotykowych                 
z możliwością rejestracji oraz zatrzymywania awaryjnego prac; 

• Linia pilotażowa powinna umożliwiać pracę ciągłą przez 24/7; 

• Urządzenia należy dostarczyć z niezbędną dokumentacją umożliwiającą bezpieczną    
i bezproblemową pracę (DTR, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, lista 
części zamiennych itp.); 

• Wszystkie parametry mogą zostać doprecyzowane  w trakcie trwającego 
postępowania w ramach konsultacji technicznych pomiędzy Zamawiającym                          
i  Wykonawcą. 
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3. Prasa taśmowa do łączenia laminatów w wytrzymały lekki kompozyt 

termoplastyczny w postaci arkuszy to dalszego termoformowania w produkt końcowy: 

 

• Laminaty przeznaczone do prasowania są rozwijane i utrzymywane                                      
pod naprężeniem, z możliwością podawania materiału w postaci laminatów płaskich; 

• Minimalna ilość sekcji podających: 8; 

• Wielorolkowy układ prowadzący, z pasem stalowym,  zasilany dwoma modułami rolek 
stalowych; 

• Możliwość dodawania kolejnych sekcji podających; 

• Końcowa szerokość laminatów po prasowaniu nie mniej niż 1200 mm; 

• Długość strefy ogrzewania i chłodzenia zapewniająca prawidłowe połączenie 
laminatów; 

• Maksymalne ciśnienie prasowania nie mniejsze niż 15 bar, regulowane w sposób 
płynny i monitorowane w czasie procesu; 

• Maksymalna temperatura procesu prasowania nie mniejsza niż 320ᵒC, regulowana; 

• Taśma prasująca  wykonana ze wysokostopowej stali nierdzewnej, ulepszanej 
cieplnie o podwyższonej odporności korozyjnej oraz  wytrzymałości. Chropowatość 
powierzchni taśmy stalowej nie gorsza niż Ra <0,2 µm; 

• Taśma napędzana systemem łańcuchów rolkowych napędzanych  hydraulicznie                  
z możliwością synchronizacji prędkości; 

• Wszystkie łożyska prowadzenia taśmy (rolkowe, czy kulowe) mają być 
samonastawne i smarowane z centralnego zespołu smarowania z zastosowaniem 
smarów wysokotemperaturowych (np. MoS2); 

• Zautomatyzowana sekcja odbierająca z możliwością cięcia i składowania arkuszy; 

• Urządzenia podające i odbierające wchodzą w skład zamówienia; 

• Główna szafka sterownicza powinna być wyposażona w lokalny, min. jeden 15-
calowy panel dotykowy, możliwość zdalnej diagnostyki i konfiguracji. 

• Wszystkie parametry linii pilotażowej sterowane z poziomu paneli dotykowych                          
z możliwością rejestracji oraz zatrzymywania awaryjnego prac; 

• Linia pilotażowa powinna umożliwiać pracę ciągłą przez 24/7; 

• Urządzenia należy dostarczyć z niezbędną dokumentacją umożliwiającą bezpieczną   
i bezproblemową pracę (DTR, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności CE, lista 
części zamiennych itp.); 

• Wszystkie parametry mogą zostać doprecyzowane  w trakcie trwającego 
postępowania w ramach konsultacji technicznych pomiędzy Zamawiającym                          
i  Wykonawcą. 

 
 

 

UWAGA!!! 

 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, 

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 
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dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych 

materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego 

zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, 

eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać na podstawie 

stosownych dokumentów, że oferowane przez niego maszyny, urządzenia spełniają 

określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest 

równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na 

składającym ofertę.  

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek                 

o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed zakończeniem 

postępowania. 

 

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania 

zamieszcza na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

 

II.2.4 Warunki udziału w postępowaniu: 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

• Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Wiedza i doświadczenie 

• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. 

Potencjał techniczny 

• Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

• Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

• Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień 

we wskazanych terminach. 

Dodatkowe warunki: 

• Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań; 

• Złożenie specyfikacji technicznej, potwierdzającej spełnienie co najmniej minimalnych 

wymaganych parametrów / funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym. 
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II.2.4 SKŁADANIE OFERT: 

 

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

• Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania 

przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia 

następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem 

ostatniego dnia. 

 

• Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać: 

a. całkowitą cenę netto wyrażoną w PLN, 

b. czas dostawy, 

c. czas gwarancji. 

 

• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

 

• Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako 

nieważne. 

 

• Oferty nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.  

 

• Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu                     

o podane niżej kryteria oceny ofert.   

 

• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w sposób 

odpowiadający publikacji zapytania ofertowego. 

 

• Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy                                  

z oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych 

ofert. 

 

• Termin związania ofertą: 60 dni. 

 

• Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: 

a) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych 

uprzednio przez Polski Bazalt S.A. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do 

których wszczęto postępowanie upadłościowe; 

lub 
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b) są z Polski Bazalt S.A. powiązani osobowo lub kapitałowo; przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Polski Bazalt S.A. 

a Wykonawcą polegające 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. 

 

• Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

• Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania części lub całości 

zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania lub unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyny. 

 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza 

ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania 

uzupełnień; w takim przypadku Zamawiający:  

• - poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego 

zapytania ofertowego, 

• - poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli 

oferty;  

- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach 

składanych przez oferentów. 

• W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień                      

i uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert.  

• Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

• Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne                                      

z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

II.3. Miejsce i termin składania ofert:  

 

1. Termin składania ofert: 

18.07.2019 r.  

 

2. Miejsce składania ofert pisemnych 

Ofertę należy złożyć pod adresem: 

ul.  Weteranów 157, 05-250 Radzymin  
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3. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej: Oferty w wersji elektronicznej należy 

wysyłać na adres e-mail biuro@bazaltholding.pl   

 

4. Sposób przygotowania oferty: 

a) Forma pisemna 

Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej: 

Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis:  

„Zakup linii pilotażowej do produkcji laminatu wykorzystującego włókno bazaltowe, w tym:   

linii do impregnacji rowingu bazaltowego, linii do nakładania i łączenia taśm kompozytowych       

i prasy taśmowej do łączenia laminatów - 26/2019”. 

 

 

b) Forma elektroniczna 

Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak, jak oferta składana                  

w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy 

Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia.  

W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze 

zapytanie ofertowe. 

 

5. Kompletność oferty: 

 

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga 

przedłożenia następujących dokumentów: 

 

1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,                       

w którym wypełniono wszystkie dane obligatoryjne. 

 

2.  Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści: 

• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie; 

• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie; 

• Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające 

prawidłową realizację zamówienia; 

• Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia; 

• Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

3. Złożenie specyfikacji technicznej, potwierdzającej spełnienie co najmniej minimalnych 

wymaganych parametrów / funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

mailto:biuro@bazaltholding.pl


  

                                                                                                                                                                                                                          

Polski Bazalt S.A. 
KRS 0000127342 | NIP 9451925012 | REGON 357220593  
Adres: ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin 
Email: biuro@bazaltholding.pl  
 

4. Złożenie stosownego pełnomocnictwa – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik; 

 

5. Złożenie - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                                                        

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zapytania ofertowego. 

  

 

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert: 

 

• Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego 

w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia ofert.  

• Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia 

lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę 

oferty.  

• Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 3 dni robocze od dnia 

dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  

• Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu przedłożonych ofert, Zamawiający 

poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez ogłoszenie wyników w portalu 

Baza Konkurencyjności. 

• Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego 

zmienione lub odwołane bez podania przyczyny.  

 

 

 

 

II.5. Kryteria oceny ofert:  

 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według 

następujących kryteriów: 

2. Ocena oferty: 

 

Kryterium            PUNKTY 

Cena netto w PLN   60 

Gwarancja   20 

Termin dostawy   20 

  

 

 

 

• Cena netto w PLN 

Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę 

całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach 

kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: 
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Kc = (Cn/Co) x 60 

  

Cn – najniższa zaproponowana cena netto urządzenia 

Co – cena netto urządzenia zaproponowana w badanej ofercie 

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”. 

  

Jeżeli Wykonawca zawrze ofertę w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej 

przeliczenia na PLN dla potrzeb oceny ofert wg średniego kursu NBP z dnia upływu terminu 

składania ofert. 

  

• Gwarancja  

Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję 

(liczbę miesięcy) na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie. 

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z 

zaproponowanym przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane 

za zaproponowanie okresu gwarancji producenta: 

 

▪ powyżej 36 miesięcy – 20 pkt, 

▪ 24 - 36 miesięcy– 10 pkt 

  

UWAGA! 

Przyznana gwarancja nie może być krótsza niż 24 miesiące, począwszy od dnia podpisania 

przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego nie zawierającego żadnych wzmianek 

o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach.  

•  Czas dostawy 

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z 

zaproponowanym przez nich czasem dostawy zamawianego urządzenia od dnia podpisania 

umowy: 

 

▪ Do 120 dni – 20 pkt,  

▪ 121 - 180 dni – 10 pkt,   

▪ 181 – 280 dni – 5 pkt, 

  

UWAGA! 

Czas dostawy nie może być dłuższy niż 280 dni od dnia podpisania umowy.  

 

Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach 

poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie                             

z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postępowaniu ofertowym 

zwycięży Wykonawca, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach 

wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie. 
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SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE 

 

III.1. Inne istotne postanowienia 

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić 

będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych 

przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od szacowanej przez Zamawiającego 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci 

się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod 

uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, 

wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia 

dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 

udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, 

który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

  

 

III.2. Finansowanie projektu:  

 

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działania 1.1 

„Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe 

realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-

2020. 

 

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert 

musi być doręczona do Zamawiającego na adres: 

ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin  

lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@bazaltholding.pl  

 

Pytania techniczne należy kierować do p. Pawła Kruczka na adres ul. ul. Weteranów 157, 

05-250 Radzymin, lub na adres e-mail biuro@bazaltholding.pl. Na pytania techniczne 

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną 

nie później niż na 3 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.  

Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków 

zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach. 

 

 

 

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy 

mailto:biuro@bazaltholding.pl
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1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: 

a) jeżeli w trakcie realizacji umowy okaże się, że z powodów, których Zamawiający 

wcześniej nie przewidział, konieczna jest zmiana zakresu umowy, np. co do sposobu 

wykonania określonych jej części. W takim wypadku strony będą uprawnione do 

zmiany umowy poprzez zwiększenie przedmiotu zamówienia, zmniejszenie 

przedmiotu zamówienia lub poprzez zmianę przedmiotu zamówienia i 

proporcjonalnej do zmian przedmiotu zamówienia zmiany wartości umowy, nie 

przekraczającej jednak 50% wartości udzielonego zamówienia; 

b) jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nastąpi opóźnienie w realizacji 

umowy, w tym w szczególności, jeżeli przyczyny opóźnienia powstaną po stronie 

Zamawiającego, Strony mogą przedłużyć termin realizacji umowy, jednak o nie 

więcej niż 50% pierwotnego terminu; 

c) gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu 

wykonania zamówienia przez Oferenta; 

d) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy 

niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy; 

e) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły 

wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę 

wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie 

mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w 

części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, 

działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub 

cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów 

wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być 

spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, 

powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby 

inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. 

 

2. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym wykonawcą przewidziane 

zostaną kary umowne za opóźnienie dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę 

urządzeń nie spełniających założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,1% wartości 

kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu (tj. w przypadku braku 

dostawy) lub odpowiednio dostawie niepełnego/niekompletnego sprzętu (tj. w przypadku gdy 

wybrany wykonawca dokona niepełnej lub niekompletnej dostawy) lub odpowiednio sprzętu 

niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym, nie więcej niż 10% wartości 

kontraktu brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie. 

 

SEKCJA IV: Załączniki 

 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

 

 

 

 


