
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta 

Jan Hybiak - KAMIENIARSTWO EXPORT - IMPORT, 

ul. Cypriana Kamila Norwida 46 

72-400 Kamień Pomorski 

 

TYTUŁ PROJEKTU: 

Zakup innowacyjnej maszyny oraz budowa hali w celu rozwinięcia prowadzonej 

działalności gospodarczej. 
 
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie 
 
Numer i nazwa Działania: RPZP.01.07.00 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Kod CPV – 42641100-2 Obrabiarki do obróbki kamienia 

Opis zadania: zakup maszyny do cięcia kamienia naturalnego (wieloliny): 

Parametry techniczne: 

– silnik o moc –  do 60 kW, 

– grubość cięcia płyt – od 2 do 100 cm, 

– precyzja cięcia do 1 mm, 

– ilość lin – do 14 szt., 

– zużycie wody: maks. 250 l/min, 

– możliwość szybkiej zmiany parametrów cięcia, 

– możliwość wymiany okładzin. 

 
Przewidywany termin dostawy: do 31.08.2018 r. 

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

(stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe). 

Oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub wpłynęły po terminie są 

nieważne. 

Oferta powinna zawierać co najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu  ofertowym, 

• wartość oferty (netto oraz brutto), 

• termin ważności oferty.       



Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta (jeśli takiego używa) i być 

opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez 

oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej 

(wiadomość e-mail), kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego.  

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie przyjętych kryteriów oraz wag przypisanych do nich. 

Wybrana zostanie oferta najlepiej spełniająca wymagania wynikające z kryteriów. 

 

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych 

do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 

Kryterium 1 – cena. 

Kryterium 2 – warunki gwarancji. 

Kryterium 3 – czas usług (napraw) serwisowych. 

 

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

Punkty za kryterium „cena”: oferta najlepsza  otrzyma 40 pkt, następne (w kolejności najniższych cen) 

otrzyma odpowiednio: 30, 20 i 10 pkt. Pozostałe otrzymają po 0 pkt. 

Punkty za kryterium „warunki gwarancji”: oferta zawierająca najkorzystniejsze (najdłuższy 

okres gwarancji oraz obejmująca wszystkie elementy maszyny – w tym elektronikę) warunki 

otrzyma 40 pkt, następne odpowiednio: 30, 20 i 10 pkt. Pozostałe otrzymają po 0 pkt. Oferty, 

które nie obejmują gwarancją wszystkich elementów maszyny (w tym elektroniki) otrzymają 

0 punktów. Uwaga: oferty z gwarancją krótszą niż 18 miesięcy otrzymają 0 punktów. 

 

Punkty za kryterium „czas usług (napraw) serwisowych”: oferta zawierająca najkorzystniejsze 

warunki otrzyma 40 pkt, następne odpowiednio: 30, 20 i 10 pkt. Pozostałe otrzymają po 0 

pkt. Uwaga: oferty z terminem dojazdu serwisantów powyżej 48 godz. otrzymają 0 punktów. 

 

Wybrany zostanie dostawca, który otrzyma największą ilość punktów 

 

6 . Termin składania ofert. 

Termin na złożenie oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania 

ofertowego. Termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia 

zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia, to jest 19.07.2018 r. 

 

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

Z postępowania wykluczone są firmy i osoby powiązane kapitałowo lub osobowo z firmą: 

Jan Hybiak - KAMIENIARSTWO EXPORT - IMPORT 

 

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

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

umowy. 

Zastrzega się możliwość zmiany warunków zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

istotnych zmian dotyczących realizacji planowanej inwestycji ze względów niezależnych od Jan 

Hybiak - KAMIENIARSTWO EXPORT - IMPORT 

 



9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli 

dotyczy). 

Oferta musi zawierać: 

a) pełną nazwę oferenta oraz nr oferty, 

b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe, 

c) cenę  brutto i netto, 

d) termin ważności oferty (min.  30 dni.)   

e) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania  

w obrocie prawnym w imieniu oferenta, podpis musi być czytelny lub opisany 

pieczęciami imiennymi, 

f) propozycję gwarancji, 

g) propozycję rekompensat w przypadku nie dotrzymania terminów oraz parametrów 

technicznych, 

h) warunki serwisu, 

i) referencje. 

10. Wnioskodawca zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.      

Termin związania ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert. 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, kuriera bądź też 

dostarczyć osobiście do kupującego na adres Jan Hybiak - KAMIENIARSTWO EXPORT - IMPORT, 

Ul. Cypriana Kamila Norwida 46, 72-400 Kamień Pomorski, nie później niż do dnia 19.07.2018 

r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. w siedzibie firmy Jan Hybiak - KAMIENIARSTWO 

EXPORT - IMPORT, Ul. Cypriana Kamila Norwida 46, 72-400 Kamień Pomorski. 


