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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nr sprawy: ZO/7/S/2018 

 

I. Zamawiający: Ediparts Automat Edyta Nowacka  

Zaprasza do złożenia oferty na – kompletny stół do pakowania.  

     Stół będzie służył do zapakowywania części, przygotowania do magazynowania, a także do  

     przygotowania części do obróbki.       

     Parametry, elementy składowe stołu:  

- 1 półka metalowa z 8 ruchomymi przegrodami na opakowania tekturowe,   

- 1 półka na akcesoria;  

- 2 ramy o dł. 1030mm;  

- 1 wałek na rolkę papieru lub lekkich folii (Ø 300 mm i max. waga 50 kg). 

- 1 gilotyna z okrągłym ostrzem, max.: szerokość noża 1250 mm.;  

- 1 blat roboczy: grubość 20 mm. Rama stalowa. Maksymalne obciążenie: 200 kg. 

- 1 wałek na rolkę cięższego papieru lub folii (Ø 750 mm i max. waga 150 kg).  

- 1 stalowa rama. Obciążenie: 200 kg.  

 

Wysokość stanowiska do pracy: 850 mm. 

       

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert 

dokonania zmian w treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia, unieważnienia prowadzonego 

postępowania w trybie zapytania ofertowego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez 

wyboru żadnej oferty.  

6. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub  

b. została złożona przez podmiot: 

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez 

beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub  



- powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w 

art. 43a ust. 4 ustawy, lub 

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym. 

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo 

lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. 2018 poz. 311), jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w 

sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji. 

7. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a. zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub  

b. została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w 

wezwaniu do złożenia tych ofert. 

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

a) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych 

wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,  

b) Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a 

wykonawcą, polegające na: 

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej; 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej; 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

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; 

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

c) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

d) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Termin realizacji zamówienia: do 25.07.2018 r. W szczególnych przypadkach, kiedy 

termin realizacji jest dłuższy od wskazanego, Wykonawca powinien uzasadnić z czego 

wynika dłuższy termin realizacji zamówienia.    

8. Miejsce dostawy i instalacji wszystkich elementów wymienionych w pkt 1 - miejsce 

realizacji projektu - adres inwestycji ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn.  

9. Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowej informacji o przedmiocie zamówienia pod 

adresem: Ediparts Automat Edyta Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, 

tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof Hernik, fax.: +48 22 729 97 77,  

e-mail.: ediparts@ediparts.pl   

10. Kryteria oceny ofert:  

a. Cena urządzenia - 60%,  

b. Gwarancja jakości - 40%. 

11. Warunek udziału w postępowaniu, w trybie zapytania ofertowego, jaki powinien zostać  

spełniać wykonawcy, danych części zamówienia w zakresie dokumentów związanych z 

realizacją zamówienia:  

a. Złożenie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,  

b. Załącznik nr 3,  
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c. W celu potwierdzenia informacji zawartych w oświadczeniu Zamawiający wymaga 

następujących dokumentów:  

- Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem, doświadczeniem i 

posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, czego 

dowodem będzie przedstawienie odpisu z właściwego rejestru Sądowego albo 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON. 

- Specyfikacja techniczna wózków,   

- Dokumentacja zdjęciowa. 

13. Warunki gwarancji: Wykonawca udzieli na wykonane usługi, dostawy, gwarancji na 

okres minimum 12 miesięcy. 

14. Załącznikiem do zapytania ofertowego - załącznik nr 3 - jest dokument w zakresie - Istotnych 

Postanowień Umowy, z którymi to zapisami powinien zapoznać się Wykonawca, gdyż 

zostaną one zawarte w treści późniejszej umowy,  

15. Sposób przygotowania oferty:  

 ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 

komputerze, nieścieralnym atramentem,  

 złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący 

do parametrów zamówienia wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty 

(netto oraz brutto), warunki gwarancji, maksymalny czas realizacji - wzór formularza 

ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania,  

 Oferta powinna skład się z: 

- formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1,  

- oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2,  

- dokumenty potwierdzające informacje zawarte w oświadczeniu wraz z dokumentami 

wymienionymi w pkt 11b,  

- Załącznik nr 3.   

 Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku 

składania ofert za pośrednictwem wysyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje termin 

wpływu oferty do siedziby firmy.  

 W przypadku przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, ofertę należy umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisać w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, 

nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją, jakiego urządzenia dotyczy oferta cenowa.  

 Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wycofać swoją ofertę, o czym 

zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego.  

16. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres minimum 30 dni od daty złożenia oferty.  

17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

18. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub powtórzyć proces zbierania ofert. 

19. Miejsce i termin złożenia ofert:  

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2018 r., do godziny 1500 w 

formie pisemnej (osobiście, listownie bądź mailem) na adres: Ediparts Automat Edyta 

Nowacka, ul. Mszczonowska 58B, 05-830 Nadarzyn, tel.: 695-182-828 Pan Krzysztof 

Hernik, fax.: +48 22 729 97 77, e-mail.: ediparts@ediparts.pl 

20. Finansowanie z funduszy strukturalnych 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są elementy będące składową projektu pn.: 

„Regeneracja używanych części mechanicznych jako nowa innowacyjna usługa firmy 

EDIPARTS AUTOMAT Edyta Nowacka”, na które to przedsięwzięcie Zamawiający podpisał 

umowę o przyznanie pomocy w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
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Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z 

wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

 

Właściciel firmy                     

                 EDYTA NOWACKA 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

3. Załącznik nr 3 - Ogólne istotne postanowienia umowy.  


