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ZAPYTANIE   OFERTOWE   NR 4/2016 

 
Zakup jest planowany w ramach Projektu, który finansowany jest w ramach  Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa „Wsparcie otoczenia                       
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1 „Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”  
 

Nazwa i adres zamawiającego:  
 

 Zakład "RPOL" Polit Roman 
ul. Wojska Polskiego 6D 
39-300 Mielec 

Tryb udzielania zamówienia:  Konkurs ofert 

Kod CPV:  42621100-6 

Nazwa kodu CPV:  Frezarka narzędziowa konwencjonalna 

Data ogłoszenia zapytania ofertowego:  20.05.2016 r. 

Termin składania ofert:  Oferty można składać do dnia 02.06.2016 r. 
do godziny 15:00 
Decyduje  data i godzina wpłynięcia oferty 
do Zamawiającego 

 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu 
zapytania ofertowego 

Przedmiotem zamówienia jest:  
1. Frezarka narzędziowa konwencjonalna charakteryzująca się 

następującymi parametrami: 
− powierzchnia stołu 400 mm x 800 mm 
− wrzeciono poziome i pionowe 
− przesuw wzdłużny X – mechaniczny 500 mm 
− przesuw poprzeczny Y – mechaniczny 350 mm 
− przesuw pionowy Z – mechaniczny 400 mm 
− odczyt cyfrowy w 3 osiach 
− stożek wrzeciona ISO 40 
− minimalna waga 2000 kg  
− wibroizolatory komplet  
− przyrząd do mocowania narzędzi w oprawce  
− imadło maszynowe precyzyjne – szczęki 125 mm 
− oprawka narzędziowa z kpl. Tulejek 8 szt. D = 4-20 mm 
− oprawka wiertarska do wierteł 1-13 mm 

2. Transport montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w 
siedzibie Zamawiającego 

3. Termin realizacji 
przedmiotu dostawy 

Dostawa powinna zostać zrealizowana nie później niż w dniu 
30.09.2016 r. 
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II. Obligatoryjne warunki udziału w postępowaniu 

1. Wykluczenia z udziału            
w postępowaniu 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są 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 mieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane                
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru 
Oferenta, a Oferentem, 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. Uprawnienia do 
wykonywania określonej 
działalności lub 
czynności 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który 
posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz 
uprawnienia niezbędne do wykonania uprawnionych prac lub 
czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi.  

3. Wiedza i  doświadczenie O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który 
posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych 
zamówień na rynku polskim. Wykonawca w tym celu powinien 
wykazać, że w ostatnich 5 latach zrealizował w Polsce co 
najmniej 3 dostawy urządzenia będącego przedmiotem oferty, 
udokumentowane referencjami od odbiorców. 

4. Sytuacja ekonomiczna              
i finansowa 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 
a. Nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat, 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  
b. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

pozwalającej na realizację zadania.  

5. Oświadczenia                               
i dokumenty 
potwierdzające 
spełnienie warunków 
udziału  

Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału Oferent dołącza 
do oferty oświadczenia i dokumenty: 
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Oferenta z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Oferenta. (załącznik nr 2 do zapytania) 

b. Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat, 
składek na ubezpieczenie społeczne (załącznik nr 3 do 
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zapytania) 
c. Oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym lub 

upadłościowym (załącznik nr 4 do zapytania) 
d. Referencje odbiorców 

 

III. Kryteria wyboru oferty 

1. Kryteria formalne Podczas oceny formalnej zostaną odrzucone oferty: 
− nieczytelne 
− nie złożone w wyznaczonym terminie 
− niekompletne: braki formalne, brak załączników, brak 

podpisu, 
− nie spełniające warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków formalnych 
udziału  w postępowaniu przez zastosowanie kryterium 
spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy wymagane 
dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone 
w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek                        
z wymaganych oświadczeń, dokumentów, załączników, 
załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodne                              
z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym 
będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału                             
w postępowaniu. 
Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające ocenę formalną. 

2. Kryteria merytoryczne Ocena merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o następujące 
kryteria: 

1. CENA - ( KC ) 
2. TERMIN REALIZACJI - ( KT ) 
3. OKRES GWARANCJI - ( KG ) 
4. CENA GODZINY PRACY SERWISU - ( KS ) 

Ad.1 CENA – maksymalna liczba punktów - 55.  
 
Oferent podaje cenę zamówienia. 
Liczba punktów obliczana wg wzoru: 
 
 
 

Ad.2 TERMIN REALIZACJI - maksymalna liczba punktów – 15.  
 
Oferent podaje termin realizacji dostawy 
Liczba punktów obliczana wg wzoru: 

 
 
 
 

Ad.3 OKRES GWARANCJI - maksymalna liczba punktów – 15.  
 
Oferent podaje okres obowiązywania umowy gwarancyjnej. 

(cena najniższa / cena rozpatrywana) X 55 = liczba punktów oferty 
  rozpatrywanej 

(termin najkrótszy / termin rozpatrywany) X 15 = liczba punktów 
  oferty rozpatrywanej 
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Liczba punktów obliczana wg tabeli: 

Okres gwarancji Liczba punktów 

do 1 roku 0 

do 2 lat 5 

do 3 lat 7 

do 4 lat 11 

5 lat i więcej 15 
 

Ad.4 CENA GODZINY PRACY SERWISU - maksymalna liczba 
punktów – 15.  

 
Oferent podaje cenę godziny pracy serwisu. 
Liczba punktów obliczana wg wzoru: 

 
 
 

Wartość uzyskanych punktów ofert określona zostanie wg wzoru: 
 
 
 
Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszej, tj. takiej 
która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Dodatkowe warunki a. W cenie oferty Oferent winien uwzględnić wszystkie 
zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji 
zadania.  

b. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą 
dokonywane w PLN. 

c. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu zawarcia 
umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 

d. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od 
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,                  

e. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert złożonych 
przez Oferentów spełniających kryteria formalne określone         
w punkcie III.1 oraz kierując się kryteriami wyboru oferty 
określonymi w punkcie III.2. 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści 
niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ 
na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert. 

g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia 
niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także 
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

h. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze 
strony Zamawiającego. 

(cena godziny najniższa / cena godziny rozpatrywana) X 15  
= liczba punktów oferty rozpatrywanej 

Wartość punktowa oferty = (KC) + (KT)  +(KG) + (KS) 
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i. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału                         
w postępowaniu. 

j. Zamawiający może odrzucić oferty, których wartość uzna za 
rażąco niską. 

k. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności, 
których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenia 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych 
przyczyn stało się niecelowe. 

l. Zamawiający poinformuje Oferentów o dokonaniu wyboru 
oferty, zapraszając Oferenta, którego oferta zostanie 
wybrana, do przedłożenia harmonogramu realizacji dostawy       
i podpisania umowy. 

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 7 dni od 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

V. Składanie  Oferty 

1. Forma oferty: Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania wzorze wraz              
z załącznikami do oferty. 

2. Sposób składania oferty Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „ Oferta na 
frezarkę narzędziową ” w siedzibie Zamawiającego, osobiście, 
pocztą lub kurierem. 
Oferty, które wpłyną po 2.06.2016, nie będą rozpatrywane. 

VI. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 

1. Wzór oferty 
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 
3. Oświadczenie o nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne. 
4. Oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym  lub upadłościowym. 

 
W ramach składania wniosku o płatność  oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji 
do właściwej instytucji publicznej.  

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela  Pan Roman 
Polit tel.: 17 786 16 16, e-mail: rpolit@rpol.com.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.rpol.com.pl oraz                         
w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy ul. Wojska Polskiego 6D, 39-300 Mielec. 

 
 

Mielec 2016.05.20   
Miejscowość i data  

Roman Polit 
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OFERTA 

do ogłoszenia o zamówieniu nr 4/2016 

realizowanego w ramach Projektu, który finansowany jest w z  Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020, II oś priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji                    
w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” 
 
I. NAZWA I ADRES OFERENTA: 

Nazwa:  
 

 

Adres:  
 

 

Nr tel: 
 

 

NIP: 
 

 

REGON: 
 

 

Nr KRS 
 

 

Adres e-mail: 
 

 
 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zakład „RPOL” Polit Roman 
ul. Wojska Polskiego 6D 
39-300 Mielec 

III. WARTOŚCI OFERTY 

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto w euro lub 
w złotych 

 

Wysokość proponowanej przez Oferenta brutto w euro lub w 
złotych 

 

Deklarowany termin realizacji dostawy (data)  

Oferowany okres gwarancji  (liczba miesięcy)  

Oferowana cena godziny pracy serwisu  

 

Pieczęć oferenta 

 
  

  

Załącznik nr 1 
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IV. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu 
zamówienia określone w pkt. I.1 „opis przedmiotu zamówienia” 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze z zapytaniem ofertowym nr 4/2016, nie wnosimy 
do niego zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nim zawarte oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że uważamy się związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert. 
 
 

V. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

1. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 

2. Oświadczenie o nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek                                
na ubezpieczenie społeczne. 

3. Oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym  lub upadłościowym. 

   
VI. PODPISY OSÓB UPEŁNOMOCNIONYCH DO REPREZENTOWANIA OFERENTA                  

I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU 

 

	   	   	  

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

  Podpis osoby uprawnionej 

Załączniki: 
1. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

2. Oświadczenie o nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne 

3. Oświadczenie o postępowaniu likwidacyjnym   lub upadłościowym 

4. Referencje odbiorców 

	  

	  



	  
	  
	  

	  

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM 
	  

w związku z zapytaniem ofertowym nr 4/2016 firmy Zakładu „RPOL” Roman Polit, z siedzibą               
w Mielcu, na dostawę frezarki narzędziowej konwencjonalnej, realizowanego w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,  

świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że  

 

Nazwa oferenta 

 
nie jest powiązany/a kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,                         
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli 

 
 

	   	   	  

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

	  

 

Pieczęć oferenta 

 
  

  

Załącznik nr 2 



	  
	  
	  

	  

 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU  
Z UISZCZENIEM PODATKÓW, OPŁAT,  

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że  

 

Nazwa oferenta 

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                        
lub zdrowotne, nie uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 
 
 

	   	   	  

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

	  

 

Pieczęć oferenta 

 
  

  

Załącznik nr 3 
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OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU  
LIKWIDACYJNYM LUB UPADŁOŚCIOWYM 

	  

W związku z zapytaniem ofertowym nr 4/2016 firmy Zakładu „RPOL” Roman Polit, z siedzibą 
w Mielcu, na dostawę frezarki narzędziowej konwencjonalnej, realizowanego w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że wobec:  

 

Nazwa oferenta 

 
nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego. 
 
 

	   	   	  

Miejscowość i data  Podpis osoby uprawnionej 

	  

 

Pieczęć oferenta 

 
  

  

Załącznik nr 4 


