
 
 
 

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021/UE 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zakład Produkcji Kruszywa "Czarna" spółka ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  
 
Osoba uprawniona do kontaktu:  
Arkadiusz Pitak  
tel.: 604627899 
e-mail: arkadiusz.pitak@gmail.com 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne 
horyzontalne) oraz Wytycznych programowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego.  
 

III. DATA PUBLIKACJI ZAPYTANIA 

21.01.2021 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kod CPV: 

43411000-7 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przesiewacza mobilnego. 
Parametry techniczne zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zał. nr 2 

 
V. MIEJSCE DOSTAWY 

38-713 Skorodne  (woj. podkarpackie) 

VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY  

Dostawa i uruchomienie Przesiewacza mobilnego w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 31.05.2021 r. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci którzy znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty.  

2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zasoby materiałowe, finansowe i ludzkie i być 
przygotowany do wykonania przedmiotu zapytania oraz wszelkich innych działań 
faktycznych oraz formalnych potrzebnych do jego realizacji. Za spełnienie warunku 
Zamawiający uzna podpisane oświadczenia umieszczonego na formularzu oferty. 

3. Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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.  

 
VIII. Minimalne warunki gwarancyjne i serwisowe: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na 
okres min. 12 miesięcy, począwszy od dnia podpisania przez strony protokołu 
odbioru niestwierdzającego wad przedmiotu dostawy, z wyłączeniem elementów, dla 
których obowiązują odmienne okresy gwarancyjne lub są regulowane przepisami 
prawa.  

2. Naprawa i/lub czas usunięcia uznanej usterki w czasie trwania okresu gwarancji, 
realizowana w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  
 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty zostaną ocenione w skali od 0 do 100 pkt. w oparciu o następujące kryteria: 
1. Cena – 96 pkt. (96%) 
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  

   = [    /  ] x 96 pkt  
gdzie 
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”  
Cmin– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 
oferentów  
Ci - cena całkowita oferty nr „i” 
 
2. Gwarancja -  4 pkt. (4 %)  
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem czasu trwania 
gwarancji liczonej od momentu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia 
(potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym) tj.: 
• Okres gwarancji: 12 miesiące – 0 pkt. 
• Okres gwarancji: 18 miesięcy – 2 pkt. 
• Okres gwarancji: 24 miesięcy – 4 pkt. 
 
Należy zaznaczyć, iż warunkiem udziału w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z 
kryteriami dopuszczającymi/dostępowymi jest udzielenie min. 12 - miesięcznej gwarancji 
na przedmiot zamówienia, liczonej od momentu dostawy przedmiotu zamówienia 
(potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym). Maksymalny okres gwarancji, za który 
zostaną przyznane punkty wynosi 24 miesięcy.  
Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium gwarancji, zostaną do siebie dodane. 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą 
sumaryczną liczbę punktów według wzoru: 
 
Ʃ = C + G 
Gdzie: 
Ʃ – łączna suma przyznanych punktów 
C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA” 
G - liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA” 
 
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy 
Oferent nie wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów jego 
oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie przyznanych mu 0 pkt. w 
danym kryterium.  
Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję konkursową, w skład której wchodzić będą 
pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.  



 
 
 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który 
uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.  
 

X. Zmiana treści Zapytania 

Zamawiający ma prawo do zmiany treści niniejszego Zapytania. Zapytanie ofertowe może 
zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści Zapytania 
zostanie podana do wiadomości Wykonawców w trybie przewidzianym dla upublicznienia 
Zapytania (w Bazie Konkurencyjności). W takim przypadku termin składania ofert może 
zostać wydłużony.  
 

XI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 22.02.2021r. Godziny otwarcia biura: 8:00-
16:00. 

2. Ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie 
Zamawiającego - Zakład Produkcji Kruszywa "CZARNA" Sp. z o.o. S.K.” na adres: 
Równia 33C, 38-700 Ustrzyki Dolne. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z 
dopiskiem „Oferta na dostawę przesiewacza mobilnego - nie otwierać do dnia 
22.02.2021 roku”. 

3. Ofertę w wersji elektronicznej wraz z załącznikami można także złożyć za 
pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w 
BK2021”[https://archiwum 
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction].  

4. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu 
oferty do Zamawiającego. 

5. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zapytania. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.  
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

9. Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione lub 
upoważnionego przedstawiciela oferenta. 

10. Oferta powinna być jednoznaczna tj. sporządzona bez dopisków, opcji, wariantów i 
skreśleń. 

11. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. 
12. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej powinna być ona spięta w sposób 

trwały. 
13. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 23.02.2021 roku o godzinie 10:00 w 

siedzibie Zmawiającego, Zakład Produkcji Kruszywa "CZARNA" Sp. z o.o. S.K. pod 
adresem: Równia 33C, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

14. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli 
możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we 
wskazanym terminie i miejscu. Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda 
do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W 
trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, 
a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz 
informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: gwarancja). 
Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych 
ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony 
tajemnicy przedsiębiorstwa. 

15. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do 
formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający co 
najmniej: 

a. Nazwę i adres oferenta 
b. Datę sporządzenia 
c. Termin ważności oferty (minimum 60 dni od upływu terminu składania ofert). 
d. Cenę netto i brutto  w PLN 



 
 
 

e. Termin realizacji zamówienia  
f. Termin płatności za faktury  
g. Termin gwarancji  
h. Dane osoby do kontaktu 
i. Pieczęć i podpis oferenta 
j. Oferta musi zawierać podpis Wykonawcy lub podpis/y osoby/ób 

uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. 

16. Załącznikiem do oferty powinien być dołączony do formularza oferty załącznik nr 2 
Specyfikacja techniczna, załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań. 

17. Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi jeżeli wniosek o wyjaśnienia 
wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 08.02.2021r. 

18. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem 
oferty. 

19.  W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawcy uzupełnień 
lub wyjaśnień dotyczących dokumentów lub treści złożonej oferty. 

20. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym 
postępowaniu ofertowym) odrzuca się. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych 
dokumentów. 

21. Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
składania ofert.  

22. W przypadku zmiany oferty złożonej w wersji papierowej, Oferent składa pisemne 
oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, w 
zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z zasadami właściwymi dla składania ofert. W 
przypadku ofert składanych elektronicznie postępuje zgodnie z zasadami Bazy 
Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021” 
[https://archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction], bądź 
przesyłając podpisane oświadczenie o zakresie wprowadzanych zmian, w mailu 
opisanym  zgodnie z zasadami właściwymi dla składania ofert, na adres email: 
arkadiusz.pitak@gmail.com 

23. W przypadku wycofania oferty, Oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą 
wycofuje. W przypadku ofert składanych elektronicznie postępuje zgodnie z zasadami 
Bazy Konkurencyjności, postępując zgodnie z „Instrukcją oferenta w BK2021” 
[https://archiwum-
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction], bądź 
przesyłając podpisane oświadczenie o wycofaniu oferty na adres email: 
arkadiusz.pitak@gmail.com 
 

XII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA LUB JEGO UNIEWAŻNIENIE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, zakończenia lub unieważnienia 
postępowania w każdym czasie.  

2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.  
3. W przypadkach, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2, Wykonawcy nie przysługują w stosunku 

do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów 
związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przystąpi niezwłocznie do 
podpisania warunkowej umowy w sprawie realizacji zamówienia, w terminie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

 
XIII. ZMIANA UMOWY 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego z następujących powodów:  



 
 
 

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 
c) okoliczności siły wyższej,  
d) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany 
charakteru umowy, 

e) w przypadkach wskazanych w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020”; 

f) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w przypadku zmiany 
obowiązującej stawki podatku od towaru i usług; 

g) zmiana regulacji lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca 
na przedmiot i sposób realizacji Umowy; 

h) gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, w 
szczególności w przypadku opóźnień w realizacji Umowy, o ile zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji 
Umowy; 

i) w przypadku gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy, konieczna będzie zmiana sposobu wykonania przedmiotu 
Umowy, w szczególności w przypadku: 

a. możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego 
rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili 
podpisania Umowy; 

b. w przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt 
zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, obniżenia lub 
braku finansowania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy o 
dofinansowanie projektu albo też ustalającej dodatkowe postanowienia, 
do których Zamawiający zostanie zobowiązany i mających wpływ na 
przedmiot niniejszej Umowy. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wykonawców posiadających status 
osób fizycznych 
Zakład Produkcji Kruszywa "CZARNA" Sp. z o.o. S.K, Równia 33C, 38-700 Ustrzyki 
Dolne, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
posiadającą REGON:370202270, NIP: 6890002414, informuje, że jest administratorem 
dotyczących Pani/Pana danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z 
Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie zapytania 
ofertowego, obejmujących w szczególności dane osobowe ujawnione w ofercie, a także w 
umowie o udzielenie zamówienia (w przypadku jej zawarcia), w tym: Pani/Pana imię, 
nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres e-mail,numer telefonu, adres siedziby, 
adres do kontaktu, informacje dotyczące kwalifikacji, wiedzy lub doświadczenia. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o poniżej 
wskazane podstawy prawne oraz w ramach realizacji wskazanych poniżej celów: 

● dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu 
● przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zamówienia określonego w 

zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wykonawcy, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą – w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, 
którego dotyczy zapytanie ofertowe; 

● dane osobowe będą przetwarzane także w celu wykonania obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających z 
odpowiednich przepisów prawa (w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów 
o rachunkowości) dla celów rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia 
rachunkowości; 



 
 
 

● podane dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne dla 
realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są 
ustalenie, egzekwowanie, roszczeń, a także dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami, a także realizacja obowiązków wynikających z umowy o 
dofinansowanie zawartej z instytucją udzielającą dofinansowanie. 

Ponadto, Administrator informuje, że: 

● podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne 
do wzięcia przez Panią/Pana udziału w postępowaniu oraz – w przypadku wyboru 
Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej – także do zawarcia umowy w sprawie 
realizacji zamówienia (niepodanie takich danych uniemożliwi udział w 
postępowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia); 

● przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich 
sprostowania, uzupełnienia, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do przenoszenia danych; 

● przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w zakresie, w jakim dane osobowe są 
przetwarzane w celu realizacji wskazanych powyżej prawnie uzasadnionych 
interesów Administratora; 

● w celu skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy 
przesłać swoje żądanie na adres: adres siedziby administratora: Równia 33C, 38-
700 Ustrzyki Dolne. 

● Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres 
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, przez okres trwania projektu 
unijnego a także przez wymagany 10-letni okres przechowywania dokumentacji 
projektu, w ramach, którego niniejsze zapytanie ofertowe jest ogłaszane; dane 
osobowe mogą być również przetwarzane przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń, a także w zakresie danych których przetwarzanie wynika 
z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Pani/Pana dane będą 
przetwarzane, przez okres niezbędny w celu prawidłowego wykonania takiego 
obowiązku prawnego (w szczególności obowiązków w zakresie rozliczeń 
podatkowych oraz rachunkowości); w przypadku wniesienia sprzeciwu 
skutkującego obowiązkiem zaprzestania przetwarzania danych osobowych, dane 
osobowe 

● są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu; 
● przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych; 

● Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców, z 
zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa: podmioty świadczące 
na rzecz Administratora usługi doradcze oraz obsługę informatyczną działalności 
Administratora, a także instytucji udzielającej dofinansowanie lub kontrolującej 
projekt. 
 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan Arkadiusz 

Pitak. 

 

Wykaz załączników: 

1. Załącznik nr 1. Wzór oferty. 

2. Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna 

3. Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań. 

4. Załącznik nr 4. Wzór umowy warunkowej.  


