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Krokocice, 29.04.2021 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 
PT.: DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ LINII PROTOTYPOWEJ  
DO DOJRZEWANIA SZYNEK - SYSTEM KOMÓR 
 
w ramach projektu: 
 
„Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających” w ramach Działania Projekty B+R przedsiębiorstw 
Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 
(dalej: „Projekt”) 
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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Inteligentny Rozwój 
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie 
oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. 
 
I. Zamawiający: 
 
TRADIX Sylwester Pawęta 
Krokocice ul. Kolonia 2a 
98-240 Szadek 
NIP: 8291663464, REGON: 100884993 
 
II. Tytuł projektu: 
Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Dostawa i montaż konstrukcji głównej linii prototypowej  
Do dojrzewania szynek - system komór 
 
Kody CPV: 

• 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji 
 
Rodzaj zapytania: dostawa 
 
Proszę o przedstawienie oferty cenowej wraz z terminem realizacji na DOSTAWĘ I MONTAŻ KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ 
LINII PROTOTYPOWEJ DO DOJRZEWANIA SZYNEK – SYSTEM KOMÓR. 
  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania oraz załącznikach 
powiązanych. 
 
Czy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego: nie 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: nie 
 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych: nie 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
 
Planowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania umowy: 12 tygodni 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Okres realizacji zadania może ulec 
zmianie w przypadku przedłużenia się procesu wyboru ofert, podpisywania umowy, zmiany harmonogramu Projektu 
lub zaistnienia innych czynników zewnętrznych, na które nie ma wpływu zamawiający ani przyszły wykonawca 
zadania. 
V. Wymagania wobec Oferentów 
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O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

• posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków: 

• posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonali, jako Wykonawca 1 dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia o wartości każdej z 

nich minimum 450 000 PLN netto. 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie określa warunków w powyższym zakresie. 

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się m.in. osiągnięciem 
średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży (liczonego jako średnia arytmetyczna) w ostatnich 3 latach 
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, w wysokości minimum 
500 000  zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy netto). 
 

 
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków określonych w punkcie V poprzez złożenie oświadczenia (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3). 
 
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami 
obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku, takimi jak: 

• zasada przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, 

• zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 

• zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, 

• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania oferentów na rynku, 

• zasadą zapobiegania konfliktom interesów. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
 
VI. Zlecenie prac podwykonawcom 
 
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 części zamówienia, którą chce powierzyć do 
wykonania podwykonawcy. 
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VII. Sposób obliczania ceny: 
 
Cena powinna zostać podana w złotych polskich w wartości brutto i powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty 
związane z realizacją zadania. 
 
VIII. Opis kryteriów przy wyborze oferty: 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

• Cena – 70 % 

• Termin wykonania w tygodniach – 30 % 

 

• Kryterium Cena - obliczane jest wg wzoru: 

 

X = (Wmin / Wn) * 70  
 

gdzie: X - wartość obliczana, Wmin - wartość najniższa spośród nieodrzuconych ofert, Wn - wartość z badanej 
oferty; 

 

• Kryterium Termin wykonania w tygodniach - obliczane jest wg wzoru: 
 
X = (Wmin / Wn) * 30  
 
gdzie: X - wartość obliczana, Wmin - wartość najniższa spośród nieodrzuconych ofert, Wn - wartość z badanej 
oferty; 
 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny oferty. W przypadku braku w ofercie odniesienia do 
któregoś z kryteriów skutkować to będzie otrzymaniem 0 punktów w brakującym kryterium oceny ofert. 
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie 
wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów ze wszystkich kryteriów. 
W przypadku podania w ofercie kwoty w walucie innej niż polskiej, oferta będzie oceniana po średnim kursie z NBP z 
pierwszego roboczego dnia przed dniem w którym przeprowadzona zostanie ocena ofert i sporządzony zostanie 
protokół z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
IX. Warunki odrzucenia oferty 
 
Zamawiający odrzuci daną ofertę, jeśli: 

• uzna ją za niezgodną z treścią zapytania ofertowego, 

• ofertę złoży wykonawca, który nie potwierdzi w wymagany sposób, że spełnia postawione w postepowaniu 
warunki udziału, 

• oferta będzie zawierała rażąco niską cenę, a Wykonawca po pisemnym zwróceniu się przez Zamawiającego o 
udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny nie udzieli wyjaśnień 
lub udzieli je bez poparcia dostatecznymi dowodami. 
 

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody 
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia 
dostępne Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie 
odrębnych przepisów. 
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Koszty pracy, których wartość przyjęto do ustalenia ceny nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. 
Powyższy katalog zakresu wyjaśnień ma jedynie przykładowy charakter i może być przez Wykonawcę rozszerzony, 
jeżeli jest to niezbędne do rzetelnego uzasadnienia ceny oferty. 
 
X. Miejsce, sposób i termin składania ofert 
 
Ofertę (na wzorze Zał. 1) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub 
dostarczyć osobiście na adres TRADIX Sylwester Pawęta, Krokocice ul. Kolonia 2a, 98-240 Szadek  
lub złożyć ofertę poprzez Bazę Konkurencyjności. 
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 14.05.2021, o godzinie 10:00, (decyduje data i godzina wpływu oferty). 
 
W przypadku składania oferty w wersji papierowej poprzez pocztę lub osobiście Wykonawca winien zamieścić ofertę 
wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:  
-danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy), 
-napisem: „Oferta na DOSTAWA I MONTAŻ KONSTRUKCJI GŁÓWNEJ LINII PROTOTYPOWEJ  DO DOJRZEWANIA 
SZYNEK - SYSTEM KOMÓR ” oraz „Nie otwierać przed 14.05.2021 r. godz. 10:15” 
 
 
W przypadku składania oferty w formie papierowej oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. 
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Oferta wraz za wszystkimi załącznikami, musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań nie wynika 
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych tj. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę wraz z załącznikami. 
 
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi oferent. 
 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem e-maila office@paweta.com o 
wyjaśnienie treści zapytania w terminie do trzech dni do końca terminu składania ofert. Udzielone odpowiedzi na 
zadane przez wykonawców pytania zostaną niezwłocznie upublicznione. Zapytania złożone po wyznaczonym 
terminie trzech dni do końca terminu składania ofert zostaną pozostawione bez odpowiedzi. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania w przypadku zaistnienia 
przesłanego uniemożliwiających zawarcie umowy. 
 
XI. INFORMACJA O PODSTAWIE WYKLUCZENIA 
 

1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

 

Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego powyżej poprzez złożenie oświadczenia (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3) 
 

2.  Zamówienia mogą być udzielane podmiotom w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 
upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację   
upadłego. 
Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku określonego w ust. 2 poprzez złożenie aktualnego odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym powyżej. 
 
Dokumenty, o których mowa w powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
 

XII. Warunki zmiany umowy. 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania lub zmiany umowy z Wykonawcą, jeżeli z Zamawiającym 
zostanie rozwiązana lub zmieniona umowa o dofinansowanie projektu. 

2. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej. 

3. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w szczególności w następujących sytuacjach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów lub norm mających zastosowanie do Przedmiotu 

Zamówienia; 

2) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione; koszty 

związane ze wzrostem stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę; 



 
 

Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt. „Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających”, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19 
 

 

 

TRADIX Sylwester Pawęta 

ul. Kolonia 2a, Krokocice 

98-240 Szadek 

NIP: 829-166-34-64 

REGON: 100884993 
 

 

 
 

3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części Przedmiotu Zamówienia nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

4) przesunięcia terminu zakończenia dostaw, w szczególności z powodu: zaistnienia siły wyższej, 

konieczności opracowania projektów zamiennych i dodatkowych, innych okoliczności których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

5) wskutek siły wyższej (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie 

napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, strajki). 

6) okoliczności niezależnych od Wykonawcy; 

7) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca. 

 
4. Zmiana umowy może obejmować w szczególności: 

1) zmiany kolejności i terminów wykonywania dostaw; 

2) zastąpienia zakresu planowanych do wykonania dostaw innym zakresem usług przy zachowaniu 

wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Umowy; 

3) ograniczenie Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) wprowadzenie dostaw zamiennych w miejsce równoważnych dostaw; 

5) zmianę osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu Zamówienia; 

6) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy 

 

XIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca. 
 

• Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

• Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami powiązanymi, 

• Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia. 

• Załącznik nr 5. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentów. 

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 

• Pełnomocnictwo do reprezentacji Oferenta w zakresie składania ofert jeśli nie wynika to wprost z 

dokumentów rejestrowych.   

 

 
XIV. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej. 
 
Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 
 
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania dla niniejszego postępowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, jawności i przejrzystości. 
 
Termin związania ofertą wynosi min. 30 dni. 
 
XV. Przetwarzanie danych osobowych 



 
 

Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt. „Efektywna Metoda Wytwarzania Szynek Dojrzewających”, nr umowy: POIR.01.01.01-00-0806/19 
 

 

 

TRADIX Sylwester Pawęta 

ul. Kolonia 2a, Krokocice 

98-240 Szadek 

NIP: 829-166-34-64 

REGON: 100884993 
 

 

 
 

 
Dane osobowe i/lub dokumenty podane w ramach niniejszego postępowania przez Wykonawcę będą zbierane i 
przetwarzane w następujący sposób: 

a. administratorem danych osobowych i/lub dokumentów będzie Zamawiający. 
 
b. dane osobowe i/lub dokumenty będą zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego 

postępowania ofertowego, w zgodzie z art. 6 pkt 1 a, b, f RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 

c. uprawnienie do dostępu oraz przetwarzania danych osobowych/dokumentów obejmie: 

• pracowników Zamawiającego, w szczególności pracowników administrujących niniejszym 

postępowaniem ofertowym, kierownika projektu 

• pracowników uprawnionych w ramach Programu Operacyjnego, w tym: Instytucji Rozliczającej lub 

Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, Wdrażającej, Monitorującej, Kontrolującej itp., 

• pracowników innych uprawnionych instytucji w tym w szczególności Urzędu Kontroli Skarbowej, 

Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

• pracowników firm, którym zlecono przeprowadzenie kontroli lub audytu projektu. 

d. dane osobowe/dokumenty będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia postępowania 

ofertowego, okres realizacji Projektu oraz wymagany w Konkursie okres przechowywania dokumentacji 

związanej z Projektem, również w przypadku jego przedłużenia przez odpowiednią instytucję w ramach 

Konkursu. 

e. Dostawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych/dokumentów oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

f. Dostawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia 

prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.  

g. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych i dokumentów wskazanych w niniejszym postępowaniu 

ofertowym oraz wyrażenie zgody na dostęp do nich oraz ich przetwarzanie w zakresie określonym powyżej 

jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych do przeprowadzenia niniejszego postępowania ofertowego 

danych i dokumentów oraz brak zgody na dostęp do nich i ich przetwarzanie wiązać się będzie z 

wykluczeniem z postępowania ofertowego. 

 

Załączniki: 

• Załącznik nr 1. Wzór oferty. 

• Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i załączniki powiązane ( rysunki). 

• Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia. 

• Załącznik nr 4. Wzór umowy. 

• Załącznik nr 5. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych oraz dokumentów. 
 


