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Ogłoszenie
Numer

Id

2021-32212-84196

84196

Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0785/20 - Inwestycja w zakup nowoczesnych suwnic pomostowych celem zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia oraz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Tytuł

Zapytanie ofertowe na zakup suwnicy pomostowej natorowej
jednodźwigarowej o udźwigu Q=5T i rozpiętości 16m
wraz z dostawą i montażem w ramach projektu nr
RPSL.03.02.00-24-0785/20-002 pt.: "Inwestycja w zakup
nowoczesnych suwnic pomostowych celem zwiększenia
konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia oraz
poprawy bezpieczeństwa pracy".
Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-10
1. Rzut torowiska
Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-12-31
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
3. Oświad. Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków infor. przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2021-12-31

2022-01-10

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy
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2022-01-18 12:00:00

2022-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Mariusz Grzelczak, Dariusz Zuber Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Handlowe DAR-POL-STAL
Zagórska 83a
42-680 Tarnowskie Góry
NIP: 6451008768

Osoby do kontaktu
Mariusz Grzelczak
tel.: 032 3939204
e-mail: m.grzelczak@dar-pol-stal.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Suwnica Q=5T, L=16m
Budżet części 1

108000,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej o udźwigu
Q=5T i rozpiętości 16m wraz z dostawą i montażem. Zakup realizowany w ramach projektu od nazwą
"Inwestycja w zakup nowoczesnych suwnic pomostowych celem zwiększenia konkurencyjności
przedsiębiorstwa, wzrostu zatrudnienia oraz poprawy bezpieczeństwa pracy"
Ogólna charakterystyka suwnicy:
- miejsce pracy: wewnątrz hali magazynowej
- udźwig: 5T
- rozpiętość: 16m
- sterowanie z poziomu 0
- rodzaj dźwigara: skrzyniowy, spawany
- szyna jezdna: 50x30
- urządzenie musi spełniać wymagane prawem, wszelkie normy bezpieczeństwa, posiadać certyﬁkat
CE

•Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
W postępowaniu mogą brać udział jedynie Wykonawcy, którzy spełniają warunek kwaliﬁkowalności
tj. znajdujący się w sytuacji ﬁnansowej i ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia. Z postępowania wyklucza się Wykonawców:
-w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
-którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
-powiązanych z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
-złożyli ofertę niekompletną, częściową lub wariantową.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej
treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego. Kompletna oferta winna składać się
z następujących załączników podpisanych przez Wykonawcę:
-Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
-Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,
-Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnychprzewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
-Załącznik nr 4 - Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu
Wykonawcy.
Dopuszcza się wyłącznie złożenie oferty w formie pisemnej i w języku polskim. Dokumenty w
niniejszym postępowaniu wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania ﬁrmy w obrocie
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gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w
niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego: spełnia-nie spełnia, przy czym podstawą
do oceny spełnienia warunków będzie kwaliﬁkowalność Wykonawcy i kompletność oferty oraz
zgodność z zapytaniem ofertowym.

•Kryteria oceny, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny, opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium
oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował zasadą uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności oraz obiektywizmu. Oferta musi
jednoznacznie określić w kwocie brutto oraz w kwocie netto, w walucie PLN całkowity koszt zakupu,
dostawy i montażu suwnicy. Zamawiający nie dopuszcza wariantowości cen.
Sposób obliczenia wartości punktowej ofert:
Cena netto: 0-50 pkt
Energooszczędność: 0-15 pkt
Odnawialne źródła energii: 0-10 pkt
Termin realizacji: 0-10 pkt
Dostawa, montaż, rozruch: 0-10 pkt
Okres gwarancji: 0-5 pkt
•Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 12.01.2022 do godziny 12:00 na adres e-mail osoby uprawnionej do
kontaktu. W tytule e-maila należy zawrzeć "Oferta dotycząca przedmiotu zamówienia nr 01/2021".
Oferty, które wpłyną po ww. terminie, pozostaną nierozpatrzone. Pytania dotyczące zapytania
ofertowego można przesyłać poprzez Bazę Konkurencyjności. Pytania, które wpłyną później niż na
co najmniej 72 godziny przed terminem składania ofert lub poza Bazą Konkurencyjności pozostaną
bez odpowiedzi. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres do 60 dni od dnia zamknięcia naboru ofert.
•Termin realizacji umowy:
Planowany termin podpisania umowy wyznaczony jest na 02.2022, planowany termin realizacji
umowy 06.2022-11.2022
•Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W celu uniknięcia konﬂiktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych,
udzielane przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy
PZP zgodnie z art.3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo

Wygenerowano: 2022-01-10 14:28

Strona 5 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Zapytanie ofertowe na zakup suwnicy pomostowej natorowej jednodźwigarowej o udźwigu Q=5T i rozpiętości 16m wraz…

lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na :
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie weryﬁkowane na bazie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
•Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielanie zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w następującym zakresie: - zmian
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian
prawa podatkowego (np. stawek od podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana
wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyﬁkacji
wyłącznie tych zapisów umowy; - wystąpienia siły wyższej; - zmiany warunków realizacji umowy
(w tym w szczególności terminów, wynagrodzenia) w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania
pierwotnych warunków i/lub gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub
Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy.
•Informacja o możliwości składania ofert częściowych, wariantowych:
Wykonawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wykonawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
•Informacja o planowanych zamówieniach:
W roku bieżącym Zamawiający nie planuje udzielać innych zamówień.
•Informacja o formalnościach:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do
podpisania umowy lub nie zrealizuje zamówienia zgodnie z warunkami oferty, Zamawiający może
wybrać ofertę Wykonawcy, którego oferta jako kolejna została uznana za najkorzystniejszą, chyba,
że nie ma takiej możliwości, wówczas postępowanie zostaje unieważnione.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania bądź unieważnienia zapytania ofertowego
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bez podania przyczyny. Możliwość unieważnienia zapytania ofertowego może zaistnieć zwłaszcza
w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy przewidziane i dostępne środki na
udzielanie zamówienia.

•Postanowienia końcowe:
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału
w postępowaniu. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może
przed upływem terminu składania ofert zmodyﬁkować treść zapytania ofertowego. Wszelkie
modyﬁkacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące
przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi.
Wyniki postępowania konkursowego zostaną upublicznione w terminie 21 dni na stronie
www.dar-pol-stal.pl oraz poprzez Bazę Konkurencyjności.
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Mariusz Grzelczak
m.grzelczak@dar-pol-stal.pl

Kody CPV
42414220-9 Suwnice mostowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

śląskie

Powiat

Gmina

tarnogórski

Tarnowskie Góry

Miejscowość
Tarnowskie Góry
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Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Sposób obliczenia wartości punktowej ofert:
Cena netto: 0-50 pkt
Energooszczędność: 0-15 pkt
Odnawialne źródła energii: 0-10 pkt
Termin realizacji: 0-10 pkt
Dostawa, montaż, rozruch: 0-10 pkt
Okres gwarancji: 0-5 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2022-01-10 - data opublikowania

-> 2022-01-18 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

