Łódź, 15.11.2021 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2021/S 225-589563

Data przekazania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 15.11.2021.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Zaoferowanie na rynku kompleksowej,
innowacyjnej i ekologicznej usługi regeneracji turbosprężarek i filtrów DPF/FAP” dofinansowanego w
ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, zwracamy się z prośbą o przedstawienie
oferty na sprzedaż i dostawę maszyn i urządzeń (urządzenia nowe):
1) Wyważarka do wyważania wirników turbosprężarek – 1 szt.
2) Wyważarka do wyważania rdzeni turbosprężarek – 1 szt.
3) Sprężarka śrubowa – 1 szt.
4) Urządzenie do ustawiania zmiennej geometrii turbosprężarek – 1 szt.
5) Myjka ekologiczna z obiegiem zamkniętym – 1 szt.
6) Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.
7) Automatyczna myjka natryskowa – 1 szt.
8) Automatyczna myjka do filtrów cząstek stałych DPF. FAP – 1 szt.
9) Akumulatorowy ręczny wózek podnośnikowy – 1 szt.
spełniających wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

I.

ZAMAWIAJĄCY

TURBOROLMET PAWEŁ WYCECH
ul. Pabianicka 240A
93-457 Łódź
Tel. 509 82 53 92
e-mail: pawel@wycech.com
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.turborolmet.pl
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji
warunków zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://www.turborolmet.pl
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

II.
1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT
O realizację zamówienia może ubiegać się wyłącznie podmiot:
a. prowadzący działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, tj. sprzedaż
instalacji fotowoltaicznych,
b. wobec którego nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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2.

3.
4.

III.

c. nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo - Oferent zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych na poszczególne urządzenia wymienione w punktach od III.1) do III.9) zapytania wszystkie oferty zostaną ocenione osobno w odniesieniu do każdego punktu.
Nie dopuszcza się ofert wariantowych oraz wariantowości cen.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych
zawartych w ofercie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy sprzedaży i dostawy następujących maszyn i urządzeń:

1) Wyważarka do wyważania wirników turbosprężarek – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Średnica wirnika: regulacja do co najmniej 120mm,
- Odległość pomiędzy podporami: regulacja do co najmniej 230 mm,
- Masa wirnika dla symetrycznego obciążenia G (z pryzmami): do co najmniej 250g,
- Średnica czopów (z pryzmami): regulacja do co najmniej 8 mm,
- Rozstaw z napędem pomiędzy podporami (z pryzmami): co najmniej od 18,5mm do 230mm,
- Masa wirnika dla symetrycznego obciążenia G bez przystawki (z rolkami): max. 16kg,
- Średnica czopów (z rolkami): regulacja do co najmniej 18 mm,
- Konstrukcja maszyny musi być oparta na odlewie mineralnym,
- Osłona bezpieczeństwa,
- Układ pomiarowy z przemysłowym PC z co najmniej 15” ekranem dotykowym,
- Min. zakres pomiaru (rpm): 100 - 5,000,
- Min. osiągalne niewyważanie resztkowe (UMAR) wg ISO 2953 dla każdej płaszczyzny na kg wagi
wirnika: 0,1 gmm/kg,
- Moc napędu nadwieszanego pasowego: co najmniej 200W,
- Średnice napędzane pasem w napędzie nadwieszanym: co najmniej od 4 do 60 mm,
- Sterowanie elektryczne służące do regulowania prędkości i wyboru momentu obrotowego o mocy:
co najmniej 200W.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
2) Wyważarka do wyważania rdzeni turbosprężarek – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Średnica koła turbiny: regulacja do co najmniej 60 mm,
- Średnica koła kompresji: regulacja do co najmniej 60 mm,
- Długość (głowa turbiny do głowy koła kompresji): regulacja do co najmniej 300 mm,
- Masa rdzenia turbiny: max 16 kg,
- Konstrukcja maszyny powinna być oparta na odlewie mineralnym,
- Osłona bezpieczeństwa zamontowana nad łożem maszyny,
- Wyposażona w komputer przemysłowy PC z co najmniej 15” monitorem dotykowym,
- Zakres pomiaru niewyważania: do 250 000 obr/min,
- System pomiarowy do manualnej kontroli prędkości oraz system do czyszczenia rdzenia z oleju,
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- System hydrauliczny zawierający podgrzewanie oleju do zwilżania rdzenia podgrzanym olejem (typ
10W40) podczas wyważania,
- Narzędzie do magnesowania, do pozycjonowania kąta niewyważenia dla czujnika magnetycznego,
- System wytłumienia hałasu wbudowany w osłonę bezpieczeństwa oraz dodatkowo wyciszenie
wyjścia powietrza (tył maszyny),
- Wyposażona w pakiet min. 34 szt. najbardziej popularnych adapterów.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
3) Sprężarka śrubowa – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- wydajność: co najmniej od 0.97 do 2.33 m3/min,
- ciśnienie: co najmniej 10 Bar,
- moc silnika: co najmniej 15 kW,
- wyposażona w sterownik mikroprocesorowy,
- wyposażona w przyłącze ¾ cala,
- urządzenie zmiennoobrotowe.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
4) Urządzenie do ustawiania zmiennej geometrii turbosprężarek – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Natężenie prądowe: co najmniej 10A,
- Maszyna powinna posiadać:
* kompletny zestaw adapterów typu TM-A System lub równoważnych,
* kompletny zestaw adapterów typu Plug & Play lub równoważnych,
* komputer,
* drukarkę sieciową,
* monitor dotykowy,
* bazę danych,
* gniazdo internetowe,
* gniazdo USB,
* zabezpieczenie wirnika.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
5) Myjka ekologiczna z obiegiem zamkniętym – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Szerokość robocza: co najmniej 700mm,
- Głębokość robocza: co najmniej 700min,
- Wysokość robocza: co najmniej 620mm,
- Pojemność płynu roboczego: co najmniej od 75 do 95 litrów,
- Regulacja temperatury: od 0 do co najmniej 50°C,
- Wydajność lancy wysokiego ciśnienia: co najmniej 12l/min.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
6) Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.
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Minimalne wymagane parametry techniczne:
- zbiornik o pojemności co najmniej 390 litrów,
- Wymiary zbiornika: co najmniej 1000 mm (długość), 650 mm (szerokość), 600 mm (wysokość),
- Wysokość użyteczna zbiornika: co najmniej 480 mm,
- Wyposażona w pneumatyczny podnośnik do wytwarzania ruchu pobudzającego - wsad co najmniej
250 kg,
- Wyposażona w system redukcji emisji hałasu do co najmniej 90%, max.78 db(A),
- Wyposażona w system separacji oleju LFS ze zbiornikiem pomocniczym i pompą recyrkulacyjną ze
stali nierdzewnej,
- Wyposażona w elektryczny system grzania mocy co najmniej 7,5 kW wykorzystujący dwie zanurzone
grzałki ceramiczne w obudowach ze stali nierdzewnej (osiągnięcie temperatury roboczej (75-85oC) w
max. 3h).
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
7) Automatyczna myjka natryskowa – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Średnica kosza: co najmniej 800mm,
- Wysokość robocza: co najmniej 500mm,
- Nośność kosza: co najmniej 300kg,
- Programowanie czasu pracy: od 0 do co najmniej 99 min,
- Temperatura mycia: co najmniej 60 st. C,
- Moc grzałki: co najmniej 9kW,
- Pojemność zbiornika: co najmniej 200 litrów,
- Wydajność natrysku: co najmniej 166 litrów/min,
- Ciśnienie robocze natrysku: co najmniej 3,5 Bar,
- Wyposażona w 2 lance natryskowe.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
8) Automatyczna myjka do filtrów cząstek stałych DPF. FAP – 1 szt.
Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Min. obszar roboczy: 2000 mm x 900 mm x 1100 mm,
- Nośność blatu: co najmniej 350 kg,
- Pojemność zbiornika: co najmniej 400 litrów,
- Moc: co najmniej 12 KW,
- Zasilanie powietrzem: co najmniej 8 Bar i 200L/min,
- Powierzchnia filtracyjna: co najmniej 16 m2,
- Wyposażona w filtry zapobiegające wydostawaniu się szkodliwych zanieczyszczeń do pomieszczenia,
w którym stoi maszyna.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
9) Akumulatorowy ręczny wózek podnośnikowy – 1 szt.

Minimalne wymagane parametry techniczne:
- Min. wymagany zakres podnoszenia: od 85 mm do 1600 mm,
- Wysokość podnoszenia: co najmniej 1600 mm,
- Wysokość masztu: co najmniej 1980 mm,
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- Udźwig: co najmniej 1000 kg,
- Środek ciężkości ładunku: co najmniej 600 mm,
- Długość wideł: co najmniej 1100 mm,
- Szerokość przejścia roboczego: max 2175 mm,
- Moc silnika podnoszenia: co najmniej 1.5 kW,
- Promień zawracania: co najwyżej 1335 mm.
Gwarancja min. 12-miesięczna liczona od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.
Wymagamy pełnej instalacji i uruchomienia urządzeń. Montaż urządzeń stanowiących przedmiot
niniejszego zapytania powinien nastąpić pod adresem: ul. Pabianicka 240A, 93-457 Łódź.
IV.

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
42923100-3 - Maszyny ważące
42123000-7 – Sprężarki
42995000-7 - Różne maszyny czyszczące
42924740-8 - Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
42415100-9 - Pojazdy z podnośnikami
V.

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 27.12.2021 r.
VI.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Z DOSTAWCĄ

1.

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Dostawcą.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Termin realizacji zamówienia: zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 31.12.2021r.
4. Kary umowne:
a. Dostawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar
umownych:
i. W wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za dany zakres
dostawy, za każdy dzień opóźnienia realizacji umowy, w stosunku do terminu
określonego w umowie, jednakże nie więcej niż 20% wartości netto całej
umowy;
ii. W wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego netto, z tytułu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę na skutek
okoliczności leżących po stronie Dostawcy.
iii. Ww. kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym
bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stronę drugą.
b. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym zastrzeżone
powyżej kary umowne.
5. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozliczeń w walucie obcej – EUR.
VI.1. Podpisanie umowy z wybranym dostawcą nie wymaga dopełniania dodatkowych formalności.
VII.

WARUNKI ZMIANY UMOWY
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, w następującym zakresie:
1. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Dostawca stroną, w tym innym dostawcą lub instytucją
nadzorującą realizację projektu, w ramach którego realizowane jest Zamówienie przy czym
zmiana może dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na które będą miały bezpośredni
wpływ modyfikacje, a zmiany nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy.
2. Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności lub z przyczyn wystąpienia przeszkód
formalnoprawnych niezależnych od stron umowy,
b) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (przedłużające się restrykcje i
implikacje związane z epidemią COVID-19, klęska żywiołowa, niepokoje społeczne,
działania militarne, wprowadzone restrykcje w prowadzeniu działalności przez
instytucje państwowe czy samorządowe, itp.) uniemożliwiające dostawę przedmiotu
zamówienia,
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na
przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu/zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej
przedmiotu w sposób należyty. Wszelkie opóźnienia/zmiany muszą być udokumentowane
stosownymi protokołami podpisanymi przez Dostawcę i Zamawiającego, na podstawie których
strony ustalą nowe terminy.
VIII.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:
1. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
2. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oferent, przedkładając ofertę, tym samym zgadza się na wszystkie warunki opisane w pkt. VI-VIII
zapytania.
IX.

WYKLUCZENIA

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym każdy Oferent
zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.
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
dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez Operatora Programu,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, w szczególności pozostawanie w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,
 handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769),
 przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
b) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt a);
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
d) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – informacja o podmiotowych środkach
dowodowych

1.
2.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty (Załączniki nr 1).
Każdy Oferent powinien dostarczyć również oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i
osobowych (załącznik nr 2).
Do oferty wymagane jest również załączenie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik
nr 3)
Oferta powinna:
a. zawierać datę sporządzenia,
b. zawierać adres Oferenta, nr NIP Oferenta (lub równoważny nr obowiązujący w kraju, w
którym podmiot jest zarejestrowany),
c. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon lub adres e-mail, osoby wyznaczonej
do kontaktów z Zamawiającym,
d. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania
oferenta.

3.
4.

X.1. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – nie dotyczy
XI.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

XII.

MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Każda oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera,
lub osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego lub w formie
elektronicznej - na adres e-mail: pawel@wycech.com.
Do dnia 20 grudnia 2021 r. oferty powinny wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do
biura Zamawiającego lub na adres e-mail podany powyżej lub złożenia jej za pośrednictwem
Bazy Konkurencyjności.
Termin otwarcia ofert: 21.12.2021, godz. 9:00.
Oferenci składający oferty mogą przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać
swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie krótszy
niż 30 dni od dnia dokonania zmian. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany,
w tym zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Dostawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z
oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie
poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.
KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym,
na podstawie następujących kryteriów:
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Lp.
1.

Kryterium
Metodologia przyznawania punktów
Cena netto za urządzenia Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych pod
wymienione w pkt III względem formalnym ofert zostanie podzielona przez
zapytania
cenę każdej oferty i pomnożona przez 100 punktów.

Waga
100%

Poniższa metodologia będzie stosowana oddzielnie dla każdego przedmiotu zamówienia
wymienionego w pkt III zapytania. Stąd, maksymalna liczba wybranych wykonawców wyniesie 9.
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną
uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej pod względem ceny. Następnie
ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W
postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
W przypadku równej liczby punktów zwycięży oferent, który zaproponuje najdłuższą gwarancję na
oferowane urządzenia. Informację w tym zakresie proszę podać w formularzu oferty.
Oferty złożone w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą średnich kursów walut
obcych NBP z ostatniego dnia składania ofert, tj. 20.12.2021 r.

XIII.

DODATKOWE INFORMACJE
OSOBA UPOWAŻNIONA DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI

Dodatkowych informacji w imieniu Zamawiającego udziela:
Paweł Wycech, tel.: 509 82 53 92, e-mail: pawel@wycech.com
XIV.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
 administratorem danych osobowych Oferenta jest Turborolmet Paweł Wycech
 inspektorem ochrony danych osobowych w Turborolmet Paweł Wycech jest Pan Paweł Wycech,
adres email: pawel@wycech.com
 dane osobowe Oferenta przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego zapytaniem
ofertowym nr 2021/S 225-589563
 odbiorcami danych osobowych Oferenta będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w tym m.in. pracownicy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Operatora Programu), organów skarbowych;
 dane osobowe Oferenta będą przechowywane przez okres wymagany Regulacjami w sprawie
wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 20142021 oraz Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2014-2021;
 obowiązek podania przez Oferenta danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest
wymogiem zapytania ofertowego nr 2021/S 225-589563 konsekwencją niepodania określonych
danych osobowych jest wykluczenie Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia;
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w odniesieniu do danych osobowych Oferenta decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Oferent posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Oferentowi:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.





XV.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz oferty
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 3: Oświadczenie o wykluczeniach

podpis Zamawiającego
………………………………………………

1

2

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznymi w zakresie udzielania
zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2021/S 225-589563
FORMULARZ OFERTY
……………………………..
Miejscowość, data

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 2021/S 225-589563 składamy Firmie TURBOROLMET Paweł
Wycech ofertę na wskazane poniżej maszyny/urządzenia:

1.

Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP (lub nr równoważny w kraju siedziby
oferenta):
…………………………………
…………………………………
…………………………………
2. Imię i nazwisko oraz telefon lub e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
3.

Wartość oferty:

Lp.

Nazwa

1

Wyważarka do wyważania
wirników turbosprężarek – 1
szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

2

Wyważarka do wyważania
rdzeni turbosprężarek – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

3

Sprężarka śrubowa – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy
……..

4

Urządzenie do ustawiania
zmiennej geometrii
turbosprężarek – 1 szt.
Myjka ekologiczna z obiegiem
zamkniętym – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

5

6

Cena netto

Cena brutto

Gwarancja (w miesiącach)

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

11

7

Automatyczna myjka
natryskowa – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

8

Automatyczna myjka do
filtrów cząstek stałych DPF.
FAP – 1 szt.
Akumulatorowy ręczny wózek
podnośnikowy – 1 szt.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..
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4.

Co najmniej 12 miesięcy:
……..

Spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych zamówienia
Składając niniejszą ofertę oferent oświadcza, że spełnia warunki podmiotowe udziału w
postępowaniu, a przedmiot oferty spełnia warunki zapytania ofertowego w zakresie wymogów i
parametrów wskazanych w punkcie III zapytania ofertowego.

5.

Termin ważności oferty: 27.12.2021 r. (można podać dłuższy termin)

6.

Inne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia:
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń
oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,
dotyczące zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych.
3. Oświadczam, iż nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta
zostanie odrzucona.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2021/S 225-589563
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z
ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………….......
oświadczam, że …………………………………. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
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
dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez Operatora Programu,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy, 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.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR 2021/S 225-589563
OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIACH

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………………………………….......
oświadczam, że dostawca …………………………………. (nazwa oferenta) lub osoba fizyczna, o której mowa
w punkcie IX.2 zapytania ofertowego, nie spełnia przesłanek określonych w punkcie IX.2 zapytania
ofertowego.

……………………………………… dnia …………………………

…..……………………………………………………..
Podpis
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