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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2017/RSPW/SP  

 
 
W związku z realizacją projektu pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy SOLEKO 

POLSKA Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów w technologiach 

Odnawialnych Źródeł Energii”, w ramach działania 2.5 Wsparcie Inwestycyjne Sektora MŚP 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

zwracamy się z zapytaniem ofertowym nr 4/2017/RSPW/SP na: 

  

„Podno śnik teleskopowy na podwoziu samochodowym”  

 

 

I. Nazwa Zamawiaj ącego:  
 

SOLEKO POLSKA Sp. z o.o. 

Oleszno, ul. Parkowa 18 

29-105 Krasocin 

NIP: 609-007-20-63 

info@kolektory.com 

tel. 41 39 44 087 

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Dostawcami: 

Lidia Staroszczyk  –  Prezes Zarządu:  tel. 600-159-248 

Kazimierz Grabiec  –  Pełnomocnik:   tel. 668-302-766 

 



   

 
II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 

  

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).  

2. Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu konkursu Nr 

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 dokona wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu 

zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie 

kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego określonych w Szczególnych warunkach realizacji 

zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

3. Zamawiający wywiesił treść ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

zamieścił je na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kolektory.com  

oraz na stronie internetowej pod adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl . 

4. Oferentowi nie przysługą środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup podnośnika teleskopowego na podwoziu 

samochodowym. 

Wymagania szczegółowe minimalnych parametrów techni cznych: 

• zakres podnoszenia od 18 do 20 metrów, 

• masa do 3,5 tony. 

2. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Główny przedmiot zamówienia:  

34000000-7 Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Termin dostawy zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 

2. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia to 1 miesiąc od daty 

wyboru oferty. 

3. Dostawca w ofercie zaproponuje termin dostawy zamówienia , zgodnie z kryterium, o 

którym mowa w pkt VII podpunkt 2 niniejszego zapytania ofertowego.  

 

 

 

 



   

 
V. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania oraz informacja o podstawach wykluczenia :  
 

1) z udziału w postępowaniu wykluczone będą 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 dostawcy, a Dostawcą, 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.  

2) nie spełniających warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej w 

punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego,  

3) którzy złożą więcej niż jedną ofertę,  

4) złożą ofertę po terminie składania ofert,  

5) oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie dostawy, co najmniej jednego 

tego typu sprzętu. 

 
VI. Wykaz dokumentów jakie powinien zło żyć Dostawca wraz z ofert ą mających na 

celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w po stępowaniu oraz brak 
podstaw do wykluczenia  

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

punkcie V.1 niniejszego zapytania ofertowego do oferty należy dołączyć: 

 

1) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru 

stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego,  

2) poświadczenie  o zrealizowaniu dostawy, co najmniej jednego tego typu sprzętu.   

 
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis  sposobu przyznawania punktacji 

za spełnienie danego kryterium oceny oferty:  
 

O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będą następujące kryteria:  



   

 
1. Cena oferty (brutto) – 80 %  

2. Termin dostawy – 10 %  

3. Termin płatności – 10 %  

Punkty w poszczególnych kryteriach przyznawane będą wg poniższych zasad: 

 
1) Kryterium cena oferty (brutto) oceniane będzie wg wzoru:  
  Cn  

P1 = -------------- x 100 x 80%  
  Cb  
 
gdzie:  
 
P1 – ilość punktów w kryterium cena oferty (brutto)  

Cn – najniższa cena  

Cb – cena oferty badanej  

100 – wskaźnik stały  

80 % - procentowe znaczenie kryterium 

 

2) Kryterium termin dostawy zamówienia (P2) – określony w miesiącach będzie 

oceniany wg poniższych zasad:  

Dostawca określi termin dostawy zamówienia w pełnych miesiącach, przy czym 

najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego 

wynosi 1 miesi ąc, a najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia to 1,5 

miesiąca.  

P2 – ilość punktów w kryterium termin dostawy zamówienia - maksymalnie 10. 

 Punkty w kryterium termin realizacji zamówienia przyznawane będą wg   

 następującej zasady:  

P2 = 0 pkt. –  dostawa  do 1,5 miesiąca od dnia wyboru oferty.  

P2 = 10 pkt. – dostawa do 1 miesiąca od dnia wyboru oferty.  

Podanie terminu dostawy dłuższego niż 1,5 miesiąca będzie skutkować   

odrzuceniem oferty. 

 
3) Kryterium termin płatno ści (P3) będzie oceniany wg poniższych zasad:  

Najkrótszy termin płatności wymagany przez Zamawiającego wynosi 1 miesi ąc, a 

najdłuższy możliwy termin płatności uwzględniony przy ocenie ofert to 2 

miesi ące.   

P3 – ilość punktów w kryterium termin płatności - maksymalnie 10 

 Punkty w kryterium okres gwarancji przyznawane będą wg poniższej zasady:  



   

 
 P3 = 0 pkt.- termin płatności do 1 miesiąca od dnia dostawy,  

 P3 = 10 pkt. - termin płatności do 2 miesięcy od dnia dostawy. 

Podanie terminu płatności krótszego niż 1 miesiąc będzie skutkować   

odrzuceniem oferty.  

 

Punkty w kryterium innym ni ż cena zostan ą przyznane tylko w przypadku 

złożenia przez Dostawc ę oświadcze ń, na podstawie których b ędzie mo żna 

przyzna ć punkty w danym kryterium. W przypadku nie zło żenia oświadcze ń 

oferta otrzyma w danym kryterium 0 punktów oraz Zam awiający uzna że 

Dostawca zaoferował minimalne kryteria . 

Ilość punktów przyznanych badanej ofercie P to suma punktów z kryterium cena 

P1 (maksymalnie 80 pkt), kryterium termin dostawy P2 (maksymalnie 10 pkt ) i 

kryterium termin płatności P3 (maksymalnie 10 pkt).  

P = P1+P2+P3  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość 

punktów (maksymalnie 100).  

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.  

Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
VIII. Miejsce i termin składania ofert:  
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2017 r. do godziny 9:00.  

2. Ofertę należy złożyć elektronicznie (skan podpisanej i wypełnionej oferty) na 

adres info@kolektory.com. Wersję papierową oferty prosimy dosłać na adres: 

SOLEKO POLSKA Sp. z o.o., Oleszno, ul. Parkowa 18, 29-105 Krasocin. 

 

IX. Informacje na temat formy składania ofert:  
  

1. Dostawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  

3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Dostawca 

4. Oferta musi spełniać następujące wymogi:  

1) musi być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e.  

Przez osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio: 

 a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są uprawniona/e do 

 składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Dostawcy;  



   

 
 b) pełnomocnika/ów Dostawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o 

 której/ych mowa w lit. a);  

5. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 

egzemplarzu w formie elektronicznej.  

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w 

punkcie VI niniejszego zapytania.   

 
XI. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Dostawcami  

 

1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz 

Dostawcy będą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną  na adres e-mail: 

info@kolektory.com.  

 

XII. Formalno ści w celu zawarcia umowy:  
 

1. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej zamieści informację o wyborze 

oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  podając:  

1) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres 

Dostawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru, 

2) nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Dostawców, którzy złożyli oferty, wraz z przyznaną punktacją w każdym 

kryterium oraz ceną oferty.  

2. Umowa z Dostawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 

zawarta w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia Dostawcy o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. .  

 

1) Postanowienia dodatkowe. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w 

wyniku niniejszego zapytania lub do unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyn.  

2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Dostawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.  



   

 
3. Dostawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 3., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania 

ofertowego wraz z załącznikami. Informacje o wprowadzonych zmianach umieści na 

stronie internetowej, na której umieszcza się zapytanie ofertowe oraz przedłuży 

termin składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne do wprowadzenia zmian w ofertach 

ze względu na zakres wprowadzonych zmian.  

5. Każdy Dostawca ma prawo zwróci ć się do Zamawiaj ącego o wyja śnienie tre ści 

przedmiotowego zapytania ofertowego. Zamawiaj ący wyja śnienia zamie ści na 

stronie internetowej, na której umieszcza si ę zapytanie ofertowe bez podawania 

źródła zapytania, nie pó źniej ni ż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.  

6. Jeżeli Dostawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Dostawcę 

do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenie wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Dostawcy szczegółowych wyjaśnień 

co do zaoferowanej przez niego ceny realizacji zamówienia (w tym złożenia dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny), jeżeli w przekonaniu Zamawiającego wydaje się ona 

rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, w szczególności w sytuacji, gdy cena oferty będzie niższa o co najmniej 

30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług. W takim 

przypadku, jeżeli Dostawca nie udzieli wyjaśnień lub udzieli wyjaśnień, które nie będą 

w sposób dostateczny uzasadniać wysokości zaoferowanej przez niego ceny 

ofertowej, Zamawiający może zadecydować o odrzuceniu takiej oferty. 

2) Załączniki do zapytania ofertowego. 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych  


