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BIOS S.C. A.Osiński M. Osiński      

Dworcowa 32, 87-140 Chełmża 

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/2019/PROW 

z dnia 06.02.2019 

 

 

 

    

Zapytanie Ofertowe na dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej łamanej przegubowo 

 

 

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej łamanej przegubowo, rok produkcji 

2019. 

 

1) Dane podstawowe: 

a) masa robocza min. 6,2t, 

b) automatyczne centralne smarowanie  

c) wysokość wysypu mierzona od sworznia łyżki min. 3300 mm, 

d) statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie min. 3,9t 

e) maksymalna wysokość załadunkowa mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3,3 m, 

f) prześwit (rama-podłoże) min. 290mm. 

2) Osprzęt: 

a) szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne 

b) łyżka ładowarkowa o pojemności min. 1,2 m3 z zębami 

c) rama z widłami do palet o długości 1 100mm 

 

3) Silnik: 

a) wysokoprężny, doładowany, chłodzony cieczą, bez filtra cząstek stałych 

b) moc silnika min. 54 kW, 

c) moment obrotowy min. 250 Nm 

d) pojemność skokowa min 3,1l 

 

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

 Ze względu na specyfikę zamówienia, gabaryty sprzętu, transporty maszyny między Wykonawcą a Zamawiającym,  

naprawy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu w postępowaniu mogą brać udział podmioty, które: 

 1. Posiadają autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, ze stacjonarnym warsztatem w  odległości nie 

większej niż 50km od siedziby Zamawiającego z halą naprawczą o wymiarach niezbędnych do kompleksowej obsługi 

i napraw ładowarki wewnątrz budynku. 

 

3. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  WW. WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

Posiadanie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego ze stacjonarnym warsztatem w odległości 

nie większej niż 50km od siedziby Zamawiającego z halą naprawczą o wymiarach niezbędnych do kompleksowej 

obsługi i napraw ładowarki wewnątrz budynku-Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

kryterium- Posiadanie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego ze stacjonarnym warsztatem 

w odległości nie większej niż 50km,  z hala naprawczą o wymiarach niezbędnych do kompleksowej obsługi i napraw 

ładowarki wewnątrz budynku. 
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4. OCENA OFERTY 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 

Cena brutto – 70 %. 

Okres gwarancji– 10%. 

Prześwit – 20%  

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami uzyska najwyższą liczbę 

punktów obliczoną w następujący sposób: 

P = PC + PD+PE 

gdzie: P – ogólna liczba punktów, PC, PD, PE,– punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach. 

 

PC – liczba punktów w kryterium: „Cena brutto”, które oblicza się w następujący sposób: PC = (cena 

najniższa)/(cena oferty badanej) x 100 pkt x 70 % – max. 70 punktów. 

 

PD – liczba punktów w kryterium „ okres gwarancji” 

Okres  gwarancji: 12 miesięcy lub 2500mtg, w zależności co wystąpi jako pierwsze -10 punktów 

 

PE – liczba punktów w kryterium „ prześwit” 

Prześwit –ze względu na to, iż ładowarka będzie pracowała w grząskim terenie istotny jest jak największy prześwit. 

Zagwarantowanie prześwitu (rama-podłoże)- min.490 mm-10 pkt, zagwarantowanie prześwitu (rama-podłoże)- 

min. 590 mm – 20 punktów. Punkty  w ramach tego kryterium nie sumują się. Oferent może uzyskać maksymalnie 

20 punktów w ramach tego kryterium.  

 

 

5.  INFORMACJE DODATKOWE : 

 

 

1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zapytania wraz z załącznikami 

umożliwiającymi dokonanie oceny spełniania  ww. warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku 

przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz braku powiązań kapitałowych i osobowych  w terminie 

do dnia 14.02.2019 r. 

3. Wypełnioną i podpisaną ofertę  wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, pocztą, kurierem, posłańcem na 

adres:  

 

O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby firmy: 

BIOS S.C. A.Osiński M. Osiński      

Dworcowa 32, 87-140 Chełmża. 

 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:  

Marcin Osiński, marcin@bios-sc.pl, tel. 600 054 722 

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 16:00 

5.Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

 

 

6. TERMIN REALIZACJI 

Maksymalny termin wykonania zamówienia/dostawy – 31.05.2019 

 

7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

 

Odrzucone  będą oferty przedstawione przez oferenta, który podlega wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się zgodnie z treścią art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 

2017 r. poz. 562 ze zm.) wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub 

pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub 
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osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w 

sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;  

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

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

Odrzuceniu będą podlegać oferty, które są niezgodne co do treści w zapytaniu ofertowym, złożone po 

wyznaczonym terminie oraz złożone przez oferenta, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu w sprawie 

wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

określonych w zapytaniu ofertowym lub powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o 

których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy. 

 

Inne zastrzeżenia  

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert i oświadczeń.  

2. Zakazana jest zmiana treści oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego bez podania 

przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Chwilą zawarcia umowy jest: podpisanie dokumentu umowy z wybranym w postępowaniu oferentem / złożenie 

oferentowi wybranemu w postępowaniu pisemnego zamówienia na dostawę.  

 

Załączniki:  

1) Wzór oferty cenowej 

2) Wzór oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz braku powiązań 

kapitałowych i osobowych 

Wzór oferty cenowej 
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                                                                           BIOS S.C. A.Osiński M. Osiński

    Dworcowa 32, 87-140 Chełmża 

 

 

……………………………………… 

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka 

O F E R T A  C E N O W A 

dot.  

Dostawy fabrycznie nowej ładowarki kołowej łamanej przegubowo 

 

do Zapytania Ofertowego nr 1/2019/PROW z dnia 06.02.2019 

 

 

1. Oferuję/emy wykonanie łącznego przedmiotu zamówienia za cenę netto            zł + podatek VAT               zł , 

stąd kwota              zł (słownie złotych:                                                     ). 

2. Usługa zawierać będzie:   

 

lp Przedmiot zamówienia Kwota netto   VAT Kwota brutto 

1. 

 1) Dane podstawowe: 

a) masa robocza min. 6,2t, 

b) automatyczne centralne smarowanie  

c) wysokość wysypu mierzona od sworznia łyżki 

min. 3300 mm, 

d) statyczne obciążenie destabilizujące przy 

pełnym skręcie min. 3,9t 

e) maksymalna wysokość załadunkowa mierzona 

do sworznia obrotu łyżki min. 3,3 m, 

f) prześwit (rama-podłoże) min. 290mm. 

2) Osprzęt: 

a) szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne 

b) łyżka ładowarkowa o pojemności min. 1,2 m3 z 

zębami 

c) rama z widłami do palet o długości 1 100mm 

3) Silnik: 

a) wysokoprężny, doładowany, chłodzony cieczą, bez 

filtra cząstek stałych 

b) moc silnika min. 54 kW, 

c) moment obrotowy min. 250 Nm 

d) pojemność skokowa min 3,1l 

  
 

 

3. Okres gwarancji: zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie „X” w przypadku oferowania gwarancji na 

wskazanych warunkach: 

 

 Okres  gwarancji: 12 miesięcy lub 2500mtg, w zależności co wystąpi jako pierwsze 

4. Prześwit –ze względu na to, iż ładowarka będzie pracowała w grząskim terenie istotny jest jak największy 

prześwit. Zaznaczyć jedno właściwe poprzez wstawienie „X” w przypadku oferowania gwarancji na 

wskazanych warunkach: 

 Zagwarantowanie prześwitu (rama-podłoże)- min.490 mm,  

 Zagwarantowanie prześwitu (rama-podłoże)- min. 590 mm  

5. W cenie oferowanej zostały ujęte wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów 

zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy do 

realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego 

10. Oświadczamy, że prowadzimy działalność, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu 

zamówienia,  

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.  

12. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

13. Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

 

 

14. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest: 

Imię i Nazwisko:  

Numer Telefonu:  

 

 

Miejscowość, data 

 

 

........................................................ 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy
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Wzór Oświadczenia o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz braku 

powiązań kapitałowych i osobowych 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

Pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

Niniejszym oświadczam/my, iż brak jest przesłanek do wykluczenia z udziału w postępowaniu o 

powyższą dostawę.  

Nie istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe rozumiane zgodnie z treścią art. 43a ust. 4 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 ze zm.)  jako wzajemne powiązania między 

Beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami 

wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:  

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;  

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

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;  

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

 

 

        ………………………………….. 

         data, podpis Wykonawcy 
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