Toruń, 06.07.2020 r.
Zapytanie ofertowe
dotyczy zakupu:
urządzeń do badania frakcji tworzywa
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Łukasz Otremba SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Pan Paweł Czynszak
e-mail: p.czynszak@swimer.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. „Opracowanie przez firmę Łukasz Otremba
SWIMER innowacyjnego dwukomorowego mobilnego zbiornika do magazynowania oleju
napędowego i AdBlue®”
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup:
urządzeń do badania frakcji tworzywa
Specyfikacja:

Zakup wytrząsarki wibracyjnej do analizowania suchych materiałów nasypowych i cząstek
wraz z wyposażeniem:
- oprogramowanie
- w sita analityczne ze stali nierdzewnej o oczkach od 0,050 mm do 0,600 mm
- dodatkowy asortyment do przesiewania na mokro dla sit 200/50 mm

Kod CPV:
42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania
ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które
wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu
czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne
i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie
ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta,
nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących
do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest
równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym
ofertę.

4. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia: Łukasz Otremba SWIMER, ul. Płaska 64, 87-100 Toruń
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. Dostawca może wykonać
zamówienie wcześniej niż wyznaczony termin ostateczny.
5. Okres związania ofertą
1 miesiąc licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania
O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 2.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
– załącznik nr 2.
3. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania zamówienia– załącznik nr 2.
4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia – załącznik
nr 2
Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o
złożone dokumenty i informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego.

7. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz
w zakresie wykluczeń
1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 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 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,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego
rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.
Oferent zobowiązany jest dołączyć do przygotowanej przez siebie oferty oświadczenie o braku
ww. powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu go w stanie likwidacji lub
upadłości według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
8. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania
punktacji w ramach kryteriów
a) Cena netto (łącznie) – 100%
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena [C]: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
cena netto wskazana w badanej ofercie
W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający
w celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany
w dniu wszczęcia postępowania.
Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
Cena oferowana musi być skumulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniając wszystkie
wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
Wyniki dokonywanych obliczeń należy zsumować. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc
po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

9. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi zostać podpisana
przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta.
Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik na 2) wraz z
referencjami/protokołami potwierdzającymi doświadczenie.
b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu
w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 3).
Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów. Jeśli
zamawiający w ciągu trzech dni roboczych od zawiadomienia nie dośle brakujących
dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia.
Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, w
przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona
10. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres: email: p.czynszak@swimer.pl. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do
Zamawiającego.
Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty
tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia oferty na adres
Zamawiającego tj.:
Łukasz Otremba SWIMER,
ul. Płaska 64,
87-100 Toruń
Termin składania ofert, niezależnie od sposobu złożenia, upływa dnia 20.07.2020 r. do godziny
23.59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie
będą rozpatrywane.
11. Rozstrzygniecie zamówienia
Na stronie internetowej Zamawiającego 21.07.2020 zostanie zamieszczona informacja dotycząca
wyboru najkorzystniejszej oferty. Informacja zostanie również przesłana Oferentom, którzy
złożyli oferty.
Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt. 8 niniejszego
zapytania
Po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zostanie
skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej
oferty. Umowa będzie także między innymi zawierała kary za opóźnienie w wykonaniu umowy,

kary za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych oraz opisywała przesłanki i warunki
odstąpienia od umowy.
W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający
ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności
najkorzystniejszych ofert.
12. Umowa i warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy,
w okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu
realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do
przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem
siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, epidemia/pandemia, niepokoje społeczne, działania
wojskowe. Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na
Wykonawcy.
b) Zmiana warunków płatności (ilość oraz wielkość rat płatności, termin płatności, etc.).
Zmiana ta nie może wpłynąć na całkowitą wartość zamówienia.
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
13. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia. Jeśli część informacji z oferty Wykonawcy stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa wówczas Oferent powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie wraz
z wskazaniem, które części oferty stanowią tajemnicę.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 2 i 3 oraz specyfikacja.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) Oferent nie załączy do oferty zał. 2 i 3
d) Oferent nie załączył dokumentów potwierdzających doświadczenie (referencje,
protokoły, itp.)
e) Oferent nie załączył Specyfikacji do oferty wraz ze zdjęciem lub rysunkiem/projektem
maszyny
Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego
prowadzenia bez podania przyczyny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Ochrona danych osobowych
Łukasz Otremba SWIMER informuje, iż Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane
osobowe”) pozyskanych od Sprzedawcy w trakcie trwania współpracy między Stronami jest Łukasz
Otremba SWIMER z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Płaska 64, posiadającą NIP: 8792292464, email p.czynszak@swimer.pl zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 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).
Dane osobowe pracowników Sprzedawcy przetwarzane są w celu realizacji współpracy
na podstawie niniejszej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Łukasz Otremba SWIMER - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. c RODO
Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj. czas realizacji umowy wydłużony o okres
wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy
przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).
Łukasz Otremba SWIMER nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też
profilować.
Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom
przetwarzającym, Łukasz Otremba SWIMER zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom,
kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli
wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić
roszczeń i praw nam przysługujących.
15. Wykaz załączników
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu
w stanie likwidacji lub upadłości.

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Dane oferenta:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
(nazwa, adres)
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 06.07.2020 r.
Przedmiot zamówienia

Wartość netto
(…)

VAT
(…)

Wartość brutto
(…)

Urządzenia do badania frakcji
tworzywa
Proszę w tabeli powyżej wskazać walutę oferowanej przez Wykonawcę ceny.
W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN, Zamawiający w
celu dokonania oceny oferty i przeliczania jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu
wszczęcia postępowania.
Oferowany okres gwarancji wynosi: ……………..........................
Deklarujemy związanie ofertą: 1 miesiąc licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do złożenia oferty.
Oświadczamy, że zaoferowane urządzenia posiadają parametry techniczne wskazane w zapytaniu i
odpowiadają stosownym normom i standardom.

…………………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych o
składania ofert w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………..…………………….………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówienia.
3. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zrealizowania zamówienia.

……………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań
oraz niewpisaniu do rejestru długów
i niepostawieniu w stanie likwidacji
lub upadłości

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany …………………………………………..…………………….…………………….
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że:
1) nie jesteśmy podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym
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 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,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) nie jesteśmy podmiotem wpisanym do KRD ani żadnego innego rejestru długów
3) nie jesteśmy podmiotem postawionym w stan likwidacji lub upadłości.

………………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)

