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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta 

 

Jerzy Kęsik 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

Telefon: +48 94 318 42 19 

E-mail: folpak@fol-pak.com.pl 

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny 

fleksograficznej oraz szkolenia w zakresie obsługi maszyny fleksograficznej” dla 

Zamawiającego.  

 

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej 

zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209.000 Euro 

netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 

2.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, w szczególności w oparciu o „Zasady w zakresie udzielania zamówień 

w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”. 

 

2.4. Zakres zamówienia i umowy obejmuje w szczególności dostawę (wraz z transportem, 

rozładunkiem, uruchomieniem, przetestowaniem), jednej sztuki maszyny 

fleksograficznej wraz z wyposażeniem, oraz jej instalację, uruchomienie, jak również 

szkolenie dla pracowników Zamawiającego. 

 

2.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 2.11. 

 

2.6. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do: 26 tygodni od dnia 

podpisania umowy, przy czym może zaoferować termin krótszy, który stanowi 

kryterium oceny ofert. 

 

2.7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej, przy czym zobowiązany jest 

dołączyć do oferty jego opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) 

producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, 

numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne), pozwalające na pełną i 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 - 2020 

jednoznaczną ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z 

wymaganiami Specyfikacji technicznej. 

 

2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

 

2.9. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w 

formie indywidualnej kalkulacji. 

 

2.10. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców w 

ofercie  musi być wskazany wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części 

zamówienia). 

 

2.11. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z 

załącznikami lub  złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 

 

2.12. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 

 

42900000-5 różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia. 

42900000-6- maszyny przemysłowe 

 

2.13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Zamawiający wymaga, aby maszyna będąca przedmiotem zamówienia spełniała 

poniższe wymogi: 

• Szerokość robocza maszyny : 1000 – 1100 mm 

• Prędkość mechaniczna maszyny : minimum 350mb/min 

• Powtarzalność druku : minimum 320mm – maximum 800mm 

• Ilość stacji drukujących : 8 

• Szerokość materiału : minimum 1050mm 

• Szerokość robocza druku : minimum 1000mm 

• Rodzaj farb : rozpuszczalnikowe 

• Maszyna zaprojektowana i wykonana zgodnie z dyrektywami unijnymi 

• System automatycznego odcinania wstęgi 

• Prowadzenie krawędzi folii  

• System aktywacji koronowej 

• Główny korpus maszyny skonstruowany w taki sposób, aby nie przenosić drgań 

• Centralne smarowanie łożysk 
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• Centralny cylinder musi mieć pokrywę zabezpieczającą przed wilgocią i korozją 

• Centralny cylinder musi zawierać jednostkę chłodzącą 

• Minimum 2 szt paneli do zdalnego sterowania  

• Elektroniczne sterowanie dojazdów zespołami drukowymi 

• Wzdłużne pasowanie druku 

• Boczne pasowanie druku 

• Pozycjonowanie jednostek druku 

• System zdalnej pomocy ze strony inżynierów sprzedawcy do weryfikacji 

systemów maszyny za pomocą zdalnego łącza internetowego 

• Wałki formatowe – minimum 8szt 

• Tuleje formatowe (drukowe) – minimum 8szt 

• Wałki rastrowe – minimum 8szt 

• Tuleje rastrowe – minimum 8szt 

• Systemy mycia dla wałków rastrowych i komór raklowych – minimum 8szt 

• Systemy mycia dla farb rozpuszczalnikowych – minimum 8szt 

• Wiskozymetry wraz z pompami i zbiornikami farbowymi – minimum 8szt 

• System recyrkulacji powietrza oraz system kontroli stężenia rozpuszczalników 

• Kamera liniowa do 100% inspekcji druku 

• System do wizualizacji nadruku i 100% inspekcji wstęgi 

• System 100% wykrywania błędów druku 

• Moduł inspekcji pliku PDF 

• Moduł automatycznej kontroli koloru 

• Moduł kontroli raportu nadruku 

• Moduł kontroli kodów kreskowych 

• Automatyczna regulacja docisku druku 

• System suszenia w oparciu o 2 palniki gazowe 

• centralny cylinder dociskowy oraz mandrele formatowe (wałki powietrze) 

powinny zostać wyposażone w napęd bezpośredni. Wszelkie przekładnie 

(motoreduktory, przekładnie zębate, pasowe, itp.) nie są akceptowalne. Napęd 
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zespołów drukowych powinien być realizowany za pośrednictwem 

bezszczotkowych silników synchronicznych prądu zmiennego sterowanych 

przez odpowiednie przemienniki częstotliwości, 

 
• system automatycznych docisków druku. System powinien pracować z każdym 

rodzajem tulei formatowej i rastrowej. Wymagana kompatybilność z każdą 
matrycą fotopolimerową. Finalny docisk powinien być kontrolowany przez 
system, który obniży odpadowość ustawionego materiału. 

• system automatycznego pasowania nadruku. Sekwencja pasowania powinna być 
przeprowadzana razem z ustawianiem docisków zespołów drukowych w celu 
skrócenia czasu przygotowania maszyny do druku; 

 

Automatyczny odwijak 

• Odwijak rewolwerowy 

• Min. Zewnętrzna średnica 800 – 1000 mm 

• Pneumatyczne wałki rozprężne Ø76mm i Ø152mm 

 

Automatyczny nawijak  

• Nawijak rewolwerowy 

• Min. Zewnętrzna średnica 800 – 1000 mm 

• Pneumatyczne wałki rozprężne Ø76mm i Ø152mm 

 

2.14. Zamówienia częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, to jest ofert przewidujących 

wykonanie części przedmiotu zamówienia.  

 

2.15. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert przewidujących 

odmienny niż określony przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym 

sposób wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

2.16. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

 

Wykonawca oferuje gwarancję oraz rękojmię za wady w okresie deklarowanym w 

ofercie. 
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3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 

spełniania   

 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postepowaniu: 

 

3.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający nie dokonuje 

opisu sposobu spełniania warunku. 

 

3.1.2. posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej 

 

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 

3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej: 

 

Jedną dostawę maszyny fleksograficznej z systemem sterowników. 

 

 

3.1.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 

1.000.000 zł (słownie: milion złotych) – warunek dotyczący zdolności finansowej; 

 

3.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia. 

 

3.3. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących 

wspólnie, czyli konsorcjów. 

 

3.4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, 

wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia wskazane w pkt 7.1. Ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

3.5. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ani wszyscy 

ci Wykonawcy wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z przyczyn 

wskazanych w pkt 7.1. 
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3.6. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 7.1.1, istniejących między 

przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 

 

3.7. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w 

szczególności wpływ powiązań, o których mowa w pkt 7.1.1 istniejących między 

przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady 

uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

3.8. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod 

warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

 

3.8.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako 

przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego 

upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez 

umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 

przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej 

umowy. 

 

3.8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków. 

 

3.8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca w 

takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami realizując zamówienie, w szczególności przedstawiając w tym celu 

zobowiązanie do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji  zamówienia.  

 

3.8.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia 
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4. Informacje o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych 

przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.  

 

1) cena - (30 pkt); 

 

2) termin wykonania     -(60 pkt); 

 

Przy czym termin wykonania zamówienie nie może przekraczać następującego terminu: 26 

tygodni od dnia podpisania umowy 

 

3) okres gwarancji i rękojmi za wady -(10 pkt). 

 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  

 

5.1. W ramach kryterium ceny ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 

Najniższa zaoferowana cena brutto 

---------------------------------------- x 30 pkt = liczba punktów 

Cena brutto oferty ocenianej 

 

  

5.2. W ramach kryterium termin ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 

1) Zrealizowanie dostawy do 26 tygodni od dnia podpisania umowy     - 0 pkt 

 

2) Zrealizowanie dostawy do 22 tygodni od dnia podpisania umowy-    20 pkt 

 

3) Zrealizowanie dostawy do 18 tygodni od dnia podpisania umowy -   40 pkt 

 

4) Zrealizowanie dostawy do 14 tygodni od dnia podpisania umowy  -  50 pkt 

 

5) Zrealizowanie dostawy w terminie do dnia 15 października 2017 roku -  60 pkt 

 

5.3. W ramach okres gwarancji rękojmi za wady ocena ofert zostanie dokonana w 

następujący sposób: 

 

1) Okres gwarancji i rękojmi za wady w okresie minimum 24 miesięcy od dnia spisania 

protokołu odbioru – 0 pkt 

 

2) Okres gwarancji i rękojmi za wady w okresie minimum 30 miesięcy od dnia spisania 

protokołu odbioru – 5 pkt 

 

3) Okres gwarancji i rękojmi za wady w okresie minimum 36 miesięcy od dnia spisania 

protokołu odbioru – 10 pkt 
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5.4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego             

z niniejszego postępowania, 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

 

5.5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska 

największą liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium opisanym powyżej. 

 

5.6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 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. 

 

5.7. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

6. Termin składania ofert wynosi 30 dni kalendarzowych i biegnie od dnia następnego 

po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia).  

 

Termin składania ofert- do dnia 31 lipca 2017r. , godz. 14.00 

 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów 

powiązanych).  

 

7.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się Wykonawców którzy: 

 

7.1.1. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i 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, 
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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, 

7.1.2. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców 

w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 

 

7.1.3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

 

7.1.4. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 

złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej 

umowy. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 

 

1) Terminu realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

b) przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony 

wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 

wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego 

zawiniona;  

c) przypadków Siły Wyższej; uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, 

zamieszki, decyzje administracyjne). 

d) Działania organów administracyjnych, w szczególności przedłużających się procedur 

e) Niedoboru materiałów i surowców na rynku 

 

2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku 

zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 

 

3) Termin płatności może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których 

wykonawca oraz zamawiający nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy 
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9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą  

 

9.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: 

 

1) Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty”, sporządzony 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1: 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu  wg załącznika 

nr 2 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, jeżeli oferta jest składana przez takich wykonawców; 

4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty   nie wynika z 

innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

5) Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych wg załącznika nr 3, 

6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach 

podmiotów trzecich wg załącznika nr 4 

7) wykaz dostaw- wg załącznika nr 5 

8) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy) były 

wykonywane 

9) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

10) szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi 

producenta itp.), pozwalające na dokonanie stosownej weryfikacji oferowanego 

przedmiotu zamówienia względem wymagań Zamawiającego, 

 

9.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

9.3. Nie ujawnia się 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.  

 

9.4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być 

udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje, należy umieścić w odrębne 

kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (fumy) oraz adresu 

wykonawcy; a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i 

okresu gwarancji zawartych w ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla 

potrzeb kontroli lub rozliczenia przedmiotowego zamówienia, dokonywanej przez 

osoby lub podmioty do tego upoważnione, zastrzega sobie możliwość ujawnienia 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ile zajdzie taka konieczność. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 - 2020 

 

9.5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę 

(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym 

przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach 

dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być 

opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. 

 

9.6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 

 

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń i 

innych; 

b) osoby wykazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; 

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 

których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 

Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 

 

9.7. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, czyli Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie 

pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum bądź stosowną umowę; 

 

9.8. W przypadku Wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby 

wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

10. Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 

 

11. Udzielenie zamówienia lub jego unieważnienie 

 

11.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

 

11.2. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią 

następujące przykładowe przesłanki: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

b) cena najkorzystniejszej oferty 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 

łub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 

było wcześniej przewidzieć; 
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d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. 

 

11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) odwołania postępowania w każdym czasie do momentu złożenia ofert. 

b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy, 

c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru. 

najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny. 

 

11.4. W przypadkach, o których mowa powyżej w lit. b) i c), Wykonawcy nie 

przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też 

nie przysługuje zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

11.5. Niniejsze zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu 

składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku termin 

składania ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w 

ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

11.6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem 

poczty elektronicznej poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach 

wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię 

i nazwisko Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Procedurę opisaną w niniejszym 

punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania o ile 

zostały złożone oferty. 

 

12. Pozostałe informacje 

12.1. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

 

12.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN) lub euro (EUR) w zależności od waluty w której złożono 

najkorzystniejszą ofertę. 

 

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

12.4. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  

 

13. Termin i miejsce składania ofert 

13.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres  

siedziby Zamawiającego 

 

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

  Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

 



 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014 - 2020 

lub elektronicznie pod adresem: folpak@fol-pak.com.pl 

 

z dopiskiem: oferta na zamówienie pn. „Dostawa, instalacja i uruchomienie maszyny 

fleksograficznej oraz szkolenia w zakresie obsługi maszyny fleksograficznej” 

 

nie później niż do dnia 31 lipca 2017r. ,godz. 14.00 

 

13.2. W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez 

Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila na 

w/w skrzynkę elektroniczną. 

 

13.3. W przypadku ofert spóźnionych (otrzymanych po upływie terminu składania 

ofert podanym na zapytaniu ofertowym), wszystkie spóźnione oferty pozostają u 

Zamawiającego. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za spóźnione doręczenie 

Ofert. Spóźnione oferty zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny. 

 

13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 lipca 2017r., godz. 14.30 w siedzibie 

Zamawiającego 

 

14. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 

p. Monika Lipińska 

Telefon: +48 94 318 42 19 

E-mail: monika.lipinska@fol-pak.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:folpak@fol-pak.com.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz Oferty  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Jerzy Kęsik 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

Telefon: +48 94 318 42 19 

E-mail: folpak@fol-pak.com.pl 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..   

 

OFERTA 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę maszyny fleksograficznej 

ja (my) niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz 

……..…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

1) składam (składamy) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 

zapytaniu ofertowym orz specyfikacji technicznej; 

 

2) oferuję (oferujemy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 

w zapytaniu ofertowym za cenę brutto i netto*:  

 

 ……………… netto, w tym podatek VAT    ………….., tj.      ……………… brutto ; 

 
*) cena może być podana w złotych polskich lub innej walucie. W przypadku podania ceny w innej 

walucie, Zamawiający dokona przeliczenia jej wartości na złote według kursu tej waluty podanego przez 

NBP na dzień składania ofert 

 

3) oświadczam (oświadczamy), że przedmiot zamówienia zrealizuję (zrealizujemy) w  

okresie……………….. od  podpisania umowy; 
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4) oferuję (oferujemy) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres 

przedmiotu zamówienia na okres: 

………………………….miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru; 

 

5) oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; 

 

6) oświadczam (oświadczamy), że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji technicznej  

i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania; 

 

7) oświadczam (oświadczamy), że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale 

podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzone wykonanie następującej części 

niniejszego zamówienia.* 

 

…………………………………………….. 

*) o ile dotyczy 

 

8) oświadczam(oświadczamy), że złożona przez nas oferta:  

 

a) nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług *.  

b) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług a ich wartość netto 

(bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………........ PLN* (słownie: 

………………………………………………………………………………………………); 

*) niewłaściwe skreślić 

 

9) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego przetargu należy kierować na: 

adres:……………………………………………………….……………………………………e-

mail:……………………………………………………………………………………………. 

 

10) oferta została sporządzona na ……. ponumerowanych stronach. 

 

 

Miejscowość………….  Dnia…………….. 

 

Podpis(y): 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Jerzy Kęsik 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

Telefon: +48 94 318 42 19 

E-mail: folpak@fol-pak.com.pl 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..  

 

 OŚWIADCZENIE  

 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i 

uruchomienia maszyny fleksograficznej,  

oświadczam(y), : 

1) że spełniam warunki udziału w postępowaniu; 

 

2) nie podlegam/-y - indywidualnie lub (w przypadku wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia), razem z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

poniższych zapisów: 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, mając świadomość, iż zamówienia udzielane 

przez Zamawiającego nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy 

PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 

osobowo lub kapitałowo oświadczam, iż nie mam/-y powiązań osobowych, ani powiązań 

kapitałowych z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumiem/-y wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
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imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

 

 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

4) 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 

 

 

 

Miejscowość………….  Dnia…………….. 

 

Podpis(y): 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 – Oświadczenie o grupie kapitałowej 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Jerzy Kęsik 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

Telefon: +48 94 318 42 19 E-mail: folpak@fol-pak.com.pl 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..  

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i 

uruchomienia maszyny fleksograficznej,  

oświadczam(y), że ww. wykonawca: 

1) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), 

2) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), w 

skład której wchodzą następujące podmioty: 

l.p. Nazwa Siedziba 

1.  

 

 

2. 

 

  

 

Miejscowość………….  Dnia…………….. 

Podpis(y): 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 –Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia 

 
 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni)  

…………………………….……………..………………  (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji 

zasoby) 

o ś w i a d c z a m(y), 

 

że wyżej wymieniony podmiot  odda wykonawcy: 

…………………………………………………………………....…………………………….. (nazwa i adres  wykonawcy 

składającego ofertę) 

 

do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia niezbędne zasoby: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia 

 

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

…………........………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą: 

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

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

 

 

Jednocześnie oświadczam(y), iż w przedmiotowym postępowaniu nie zachodzą wobec nas 

przesłanki wykluczenia. 

 

 

 

 

Miejscowość………….  Dnia…………….. 

 

Podpis(y): 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby) 
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Załącznik nr 5 –Wykaz dostaw 

ZAMAWIAJĄCY: 

Jerzy Kęsik 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

„Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „FOL –PAK” Jerzy Kęsik 

Przystawy 55B, 76-142 Malechowo 

Telefon: +48 94 318 42 19 

 E-mail: folpak@fol-pak.com.pl 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..  

Składając ofertę w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji i 

uruchomienia maszyny fleksograficznej, oświadczam (oświadczamy), że w/w wykonawca w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert składania ofert / w okresie 

prowadzenia działalności, który jest krótszy niż 3 lata licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert wykonał następujące dostawy: 

 

L.p. 

Przedmiot i rodzaj 

dostaw 

Czas 

realizacji 

(dzień/mies

iąc/rok) 

Wartość dostaw* 

 

Nazwa i adres 

Zamawiającego/Zlecaj

ącego 

1.     

2.     

*) podanie wartości dostaw nie jest obowiązkowe 

Na dowód czego załączamy dowód należytego wykonania dostaw. 

 

Miejscowość………….  Dnia…………….. 

 

Podpis(y): 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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