ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI
ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO,
w ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój Zakładu Ślusarsko Spawalniczego Stanisław Wydrych
poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wprowadzenie nowych produktów przyczyniających
się do rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Województwie Świętokrzyskim”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka,
Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
prowadzone zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.
4.

Nazwa Zamawiającego: Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych.
Adres Zamawiającego: Secemin, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 Secemin.
Numer telefonu Zamawiającego: 607-973-105.
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do korespondencji w ramach postępowania:
biuro@wydrych.eu.
5. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI, o której mowa
w Rozdziale 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
6. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.
7. Upublicznienie zapytania ofertowego (wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
w ramach projektu) następuje poprzez jego umieszczenie w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawy
2. Kod CPV:
42000000-6 - Maszyny przemysłowe
42610000-5 - Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe
38636110-6 - Lasery przemysłowe
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wycinarki laserowej do cięcia
metali oraz zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla 3 pracowników
Zamawiającego.
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Wycinarka laserowa do cięcia metali powinna charakteryzować się następującymi parametrami
technicznymi, funkcjami i wyposażeniem:
1) Doprowadzenie wiązki laserowej od rezonatora do głowicy: światłowód,
2) Moc lasera: nie mniejsza niż 3 kW,
3) Rezonator fiber z wbudowanym modułem bezpieczeństwa oraz układem kontroli mocy,
4) Sprawność energetyczna lasera: nie mniejsza niż 30%,
5) Nominalny zakres ruchów roboczych X: nie mniej niż 1500 mm,
6) Nominalny zakres ruchów roboczych Y: nie mniej niż 3000 mm,
7) Nominalny zakres ruchów roboczych Z: nie mniej niż 120 mm,
8) Nominalny wymiar ciętego arkusza X: nie mniej niż 1500 mm,
9) Nominalny wymiar ciętego arkusza Y: nie mniej niż 3000 mm,
10) Prześwit pod dyszą: nie mniej niż 100 mm,
11) Wymiar ciętego arkusza X: nie mniej niż 1500 mm,
12) Wymiar ciętego arkusza Y: nie mniej niż 3000 mm,
13) Modulator wiązki lasera z możliwością kształtowania charakterystyki modulacji,
14) Automatyczna kalibracja układu regulacji wysokości dyszy,
15) Automatyczne wykrywanie pozycji arkusza,
16) Napędy osi X, Y, Z: silniki liniowe, zapewniające dynamikę pracy przy wycinaniu
skomplikowanych kształtów,
17) Obustronny napęd bramy silnikami liniowymi,
18) Kontrola oraz korekcja kąta bramy,
19) Liniały pomiarowe o rozdzielczości nie mniejszej niż 0,000001 mm i o dokładności nie
mniejszej niż 0,005 mm/m,
20) Budowa głowicy zapewniająca ochronę przed zanieczyszczeniem soczewek,
21) Głowica wyposażona w system antykolizyjny,
22) Prędkość pustych przejazdów w osi X: nie mniej niż 180 m/min,
23) Prędkość pustych przejazdów w osi Y: nie mniej niż 180 m/min,
24) Stół z blokadą mechaniczną, zapewniający dodatkowe usztywnienie palety podczas cięcia,
25) Nośność stołu: nie mniej niż 800 kg,
26) Automatyczny zmieniacz palet,
27) Napęd stołu łańcuchowy, pozwalający na precyzyjne ustawianie palet z pełną kontrolą
pozycji,
28) Odpylacz podciśnieniowy z oczyszczaniem pulsacyjnym,
29) System odpylania z podziałem na strefy, przełączające się automatycznie,
30) Pojemniki na odbiór odpadów powstałych w procesie cięcia,
31) Zintegrowany system chłodzenia agregatem z cyfrową stabilizacją temperatury,
32) Wielofunkcyjny panel sterowania z regulacją położenia, z pełną klawiaturą i myszą,
złączem USB, płynną regulacją posuwu oraz korekcją ciśnienia gazu,
33) System sterowania z wbudowanym komputerem, pamięć RAM: min 4GB, Monitor LCD
kolorowy: min 15”, system operacyjny, oprogramowanie projektowe: CAD/CAM/CNC lub
równoważne, zintegrowane z systemem sterowania (licencja na 3 stanowiska, czas trwania
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34)

35)
36)

37)
38)
39)
40)

licencji na oprogramowanie projektowe: nie krócej niż 3 lata),
Kabina zabezpieczająca operatora z drzwiami umieszczonymi z 3 stron (zabezpieczonymi
wyłącznikami/czujnikami bezpieczeństwa), umożliwiającymi dostęp do całego obszaru
roboczego bez wchodzenia do lasera,
Drzwi przednie dwuskrzydłowe z automatyczną blokadą na czas cięcia,
System zasilania gazami tnącymi, tlen i azot, zmiana gazu w trybie automatycznym
z jednoczesną regulacją ciśnienia oraz zabezpieczeniem przed skutkami spadku ciśnienia
zasilania gazami poniżej dozwolonej wartości,
Możliwość wycinania sprężonym powietrzem,
Gniazdo umożliwiające podłączenie sieci LAN oraz zintegrowanie lasera z systemami
informatycznymi klienta,
Konstrukcja maszyny monolityczna samonośna, niewymagająca fundamentowania,
Komory ramy głównej wypełnione betonem kompozytowym lub równoważnym materiałem.

Dodatkowo:
41) Gwarancja na całe urządzenie: nie krótsza niż 24 miesiące,
42) Czas reakcji na usterkę: nie dłuższy niż 48 godz.,
43) Certyfikat zgodności CE.
44) Instrukcja obsługi w języku polskim.
Po dostawie, montażu i uruchomieniu wycinarki laserowej do cięcia metali - Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w Zakładzie Zamawiającego z zakresu obsługi
wycinarki, dla 3 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu
w przypadku, o którym mowa w pkt XI, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonali (zrealizowali) co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę
urządzeń podobnych do przedmiotu zamówienia (wycinarek laserowych do metali o mocy
nie mniejszej niż 2 kW). Weryfikacja powyższego nastąpi na podstawie wykazu zrealizowanych
zamówień (dostaw), stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu,
Wykonawca złoży wraz z ofertą wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotu/ów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodu/ów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
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dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, stanowiące
potwierdzenie ww. warunku.
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć do dnia 08.04.2019 r., do godz. 1500.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
V. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
w ofercie, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu ofertowym, załączonym do niniejszego

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1.
Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
- Załącznik nr 2,
b) Zaparafowany wzór umowy - Załącznik nr 3,
c) Wykaz zrealizowanych zamówień - Załącznik nr 4.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, musi
być sporządzona w formie pisemnej.
Oferta i załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy winno wynikać z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli
Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub ewidencji, bądź z pełnomocnictwa
określającego jego zakres.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres,
podpisane przez Wykonawcę lub osobę / osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu każdego Wykonawcy (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, gdy oferta nie będzie
podpisana przez wszystkich wspólników, do oferty muszą być załączone pełnomocnictwa od
pozostałych wspólników (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające ich zakres.
Oferta musi spełniać następujące wymogi:
 musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem wskazanej w ust. 5 formy,
na komputerze lub ręcznie nieścieralnym długopisem,
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10.

11.

12.
13.

14.

 formularze muszą być podpisane przez Wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, co winno wynikać z właściwych
rejestrów lub ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów lub
ewidencji bądź pełnomocnictwa załączonego do oferty,
 załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania Zamawiającego
wskazane w pkt 6, 7 lub 8,
 wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane
(parafowane) przez Wykonawcę - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy we wskazany w Zapytaniu sposób.
Zamawiający dokona we własnym zakresie weryfikacji danych osób uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy, wskazanych w ich ofertach na podstawie ogólnodostępnych
publicznych rejestrów i ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do tych ewidencji,
pobierając stosowne wydruki z tych baz (CEiDG i Centralna Informacja KRS). Rejestr lub
ewidencję, do której jest wpisany, Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca – osoba lub osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, co winno wynikać
z właściwych rejestrów lub ewidencji, jeśli Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów
lub ewidencji bądź pełnomocnictwa załączonego do oferty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia części jawnej oferty od części
stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r.), nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy
umieścić w odrębnym pliku oznaczonym napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa". Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest
dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej
informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych
w przywołanym powyżej przepisie, tj., że zastrzeżona informacja:
 ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,
 nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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VII. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę, przygotowaną zgodnie ze wskazaniami pkt VI - należy złożyć w zaklejonej kopercie,
opatrzonej napisem: OFERTA NA WYCINARKĘ LASEROWĄ DO CIĘCIA METALI, w sposób
poniższy:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych,
Secemin, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 Secemin,
lub
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej na adres Zamawiającego:
Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych,
Secemin, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 Secemin.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2019 r., o godz. 1500.
3. Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
4. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin złożenia
oferty, przyjęty będzie dzień wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
W przypadku oferty złożonej po upływie terminu składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia o tej okoliczności Oferenta oraz zwraca ofertę.
5. Zmiana i wycofanie oferty: Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie musi być dostarczone w sposób wskazany
w niniejszym punkcie oraz opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego
postępowania jest: Pan Marcin Wydrych, nr kontaktowy: 607-973-105, adres poczty
elektronicznej: biuro@wydrych.eu.
VIII.

KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ
Z OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERT
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:
a) Kryterium I: CENA - 70%
Podstawą oceny jest przedstawiona przez Oferenta – cena brutto oferty, obejmująca
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny brutto
za wykonanie zamówienia, zaoferowanej przez Oferenta. Ocena ofert, z punktu widzenia
tego kryterium, będzie obliczana, jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości ceny
z badanej oferty, z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru:

C n=

C min
C bo

x 70 pkt

gdzie 1 pkt = 1%

gdzie:
C n – liczba punktów oferty „n” w kryterium CENA
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C min – najniższa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
C bo – cena brutto badanej oferty
Zamawiający do oceny kryterium CENA pobierze dane z Formularza ofertowego złożonego
przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).
Cena brana pod uwagę podczas badania oferty - to wartość wyrażona w złotych polskich,
za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. W przypadku,
gdy oferent poda cenę w walucie obcej, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie
NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego.
b) Kryterium II: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 20%
Podstawą oceny jest zaoferowany przez Oferenta - termin realizacji zamówienia, wg
wzoru:

Tn=

T min
T bo

x 20 pkt

gdzie 1 pkt = 1%

gdzie:
T n – liczba punktów oferty „n” w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
T min - najkrótszy czas realizacji zamówienia ze wskazanych we wszystkich ofertach
T bo - czas realizacji zamówienia badanej oferty
Zamawiający do oceny kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA pobierze dane
z Formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę (formularz stanowi Załącznik nr 1).
Termin realizacji zamówienia wyraża się w liczbie dni.
UWAGA: Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć okres, od momentu
podpisania umowy do momentu końcowego odbioru przedmiotu umowy (wraz z dostawą,
montażem i uruchomieniem maszyny w Zakładzie Zamawiającego oraz przeprowadzeniem
szkolenia w Zakładzie Zamawiającego z zakresu obsługi wycinarki laserowej do cięcia
metali, dla 3 pracowników Zamawiającego).
c) Kryterium III: OKRES GWARANCJI - 10%
Podstawą oceny jest zaoferowany przez Oferenta – okres gwarancji, tj.:
 Okres gwarancji G n = 24 miesiące: 0 pkt
 Okres gwarancji G n = 30 miesięcy: 5 kpt
 Okres gwarancji G n = 36 miesięcy i dłużej: 10 pkt
gdzie 1 pkt = 1%
gdzie:
G n – liczba punktów oferty „n” w kryterium OKRES GWARANCJI
Gwarancję należy podać w pełnych miesiącach.
2. Suma punktów S n będąca podstawą wyboru oferty (max 100 punktów = 100%), przyznana
danemu oferentowi, będzie obliczona według wzoru:
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Sn=Cn+Tn+Gn
gdzie:
S n – suma punktów oferty „n” będąca podstawą wyboru oferty
C n – liczba punktów oferty „n” w kryterium CENA
T n – liczba punktów oferty „n” w kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
G n – liczba punktów oferty „n” w kryterium OKRES GWARANCJI
Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert, podlegają
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach. W takim przypadku termin ostateczny wykonania zamówienia nie
ulega zmianie.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Wykonawca podaje wyliczoną wartość brutto i netto, przy uwzględnieniu wszystkich
elementów wchodzących w jej zakres.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia
i jest ceną ostateczną i nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Wyliczoną cenę oferty Wykonawca podaje liczbowo i słownie w odpowiedniej części
Formularza ofertowego. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów. Wskazana cena podlega ocenie, jako jedno
z kryteriów wyboru.
5. Wskazana w ofercie cena brutto stanowić będzie wynagrodzenie za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej
(polski złoty).
X.

UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
i oświadczeń. W takim przypadku dokona wezwania Wykonawcy do uzupełnienia
dokumentów i oświadczeń w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres Wykonawcy wskazany w ofercie, wyznaczając termin na dokonanie uzupełnienia.
Jeżeli w wyznaczonym terminie - Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni
dokumentów i oświadczeń - oferta Wykonawcy zostanie Odrzucona.
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XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca w takim przypadku
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 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.
Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
XII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Zamawiający poinformuje wszystkich oferentów biorących udział w postępowaniu
o wyborze najkorzystniejszej oferty - za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
Wykonawcy wskazany w ofercie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia zamówienia z Wykonawcą, którego
oferta została uznana za najkorzystniejszą przy uwzględnieniu wskazanych w zapytaniu
kryteriów.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.
5. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 3. Zapisy wskazane w projekcie umowy zostaną dostosowane do treści oferty
złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
Zamawiający dokona uzupełnienia zapisów projektu umowy we wskazanych w niej
miejscach stosownie do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza.
7. Do umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
8. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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XIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ
MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY
W przypadku zaistnienia okoliczności, których na etapie ogłoszenia zapytania ofertowego nie
można było przewidzieć - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian treści
umowy w sprawie zamówienia w przypadkach dozwolonych, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wskazane
zmiany będą dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron,
w formie aneksu do umowy w sprawie zamówienia, sporządzonego na piśmie pod rygorem
nieważności.
XIV. ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W przypadku zaistnienia okoliczności, których na etapie ogłoszenia zapytania ofertowego nie
można było przewidzieć - zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu
składania ofert. W takim przypadku Zamawiający poda opis dokonanych zmian oraz przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
XV. ODRZUCENIE OFERT
1. Oferty podlegają odrzuceniu:
a) w przypadku wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
b) gdy ich treść nie spełnia wymogów wskazanych w Zapytaniu ofertowym,
c) gdy nie zostały uzupełnione w zakresie dokumentów lub oświadczeń, wymaganych
w Zapytaniu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
d) gdy wniesione zostały po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
2. Oferty odrzucone nie podlegają ocenie.
XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej
chwili, bez podania przyczyny.
3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców na
adresy e-mail podane w ofercie.

10

4. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu w przypadku unieważnienia
postępowania.
5. Od unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.
XVII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający oraz Wykonawca przystępujący do postępowania, przetwarzają dane osobowe
otrzymane od drugiej strony, zgodnie z przepisami 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 - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz przepisami krajowymi wydanymi
w tym zakresie.
2. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie,
przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy,
w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia
niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, jako
najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia
i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego
i uprawnione organy. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
określa Klauzula informacyjna Zamawiającego.
3. Zobowiązanie Wykonawcy w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, zawarte
jest w formularzu ofertowym.
XVIII.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zamawiający wykonując obowiązek informacyjny nałożony art. 12 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1., dalej:
Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) informuje, co następuje:
1. Administratorem danych osobowych jest:
Zakład Ślusarsko Spawalniczy Stanisław Wydrych
z siedzibą w miejscowości: Secemin, ul. Czarnieckiego 73, 29-145 Secemin, powiat włoszczowski,
woj. Świętokrzyskie, tel.: 607-973-105.
2. Państwa dane otrzymamy/liśmy w drodze złożenia oferty do Zamawiającego w odpowiedzi na
ogłoszone zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYCINARKI
LASEROWEJ DO CIĘCIA METALI ORAZ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA 3 PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:
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a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów: złożenie oferty (art. 6 pkt 1. lit.
a Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, (art. 6 pkt 1. lit. b Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych),
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze: wystawianie faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art.
6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych),
d) dochodzenia należności (art. 6 ust 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych).
4. Pana/Pani dane osobowe w przypadku ich przekazania będą przetwarzane w celu realizacji
postępowania, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej: wykonania
umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz
5.

6.

7.

8.

kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty uczestniczące w realizacji usług, w tym osoby/podmioty współpracujące
z Administratorem przy realizacji niniejszego postępowania.
Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań
Administratora oraz realizacji zaciągniętych zobowiązań i po tym okresie przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej
zgodnie z ustawą o rachunkowości). Po upływie ww. terminów Pani/Pana dane będą
usuwane.
Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
ma charakter umowny.

9. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować
niemożliwością uczestnictwa w toku postępowania.
11. Administrator danych informuje, że nie będzie podejmował decyzji w zautomatyzowany
sposób, ani w oparciu o profilowanie.
12. Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
13. Przetwarzane dane osobowe zostaną zachowane w poufności i nie będą przekazane osobom
i podmiotom do tego nieuprawnionym.
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14. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem, Administrator poinformuje
Pana/Panią o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji, o których
mowa powyżej w niniejszej klauzuli informacyjnej.
XIX.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający informuje, że:
a) nie dopuszcza składania ofert częściowych,
b) nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
c) nie planuje zamówień uzupełniających,
d) nie planuje prowadzenia negocjacji.

XX.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień.
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