
 

 

   1 

Żagań, dnia 16-08-2016 roku 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRZWI CHŁODNICZYCH 
 
Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego w pkt. 1 firma Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe "ADAM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej 
zamówienie. 

 

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Zamówienie jest współfinansowane przez ARiMR, działanie 4.2 w ramach projektu pn. 

„Modernizacja Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „TAKO”, stanowiącego składową PHU ADAM 
SP. Z O. O.,  determinując wzrost wydajności produkowanych wyrobów oraz 
konkurencyjność.”. 

2. Przedmiot zamówienia stanowi: wykonanie specjalistycznych drzwi chłodniczych zgodnie z 
projektem budowlanym. Wgląd do dokumentacji technicznych w siedzibie firmy.   

3. Kody CPV: 44221200-7 

 

B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze 

techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie czytelnej oferty w terminie składania ofert. 
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści,     

a kolejne strony winny zostać ponumerowane. 
8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 
 
C. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH: 
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze 

odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad 
przyznawania punktów: Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów i termin wykonania       
20 punktów; 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą 
wartość punktową. 

3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty              

z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez 
wagę, według formuły: WP= (WONC/WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa                               
w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty 
badanej. 
 

D. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć do dnia 31-08-2016 do godz. 23:59– decyduje data i godzina wpływu do 

Zamawiającego. 
2. Oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres adam@adam.biz.pl, lub też pisemnie  

(w zamkniętej kopercie) złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego: ul. Kożuchowska 26,    
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68-100 Żagań. 
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
E. ZAKRES WYKLUCZENIA 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym         
z nim osobowo lub kapitałowo.  

2. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub 
osobowo poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu 
beneficjenta 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 w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; 

3. W wypadku podmiotu powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, podlega on 
wykluczeniu z postępowania. 

4. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału                                  
w postępowaniu, lub też złożyli ofertę po terminie. 

 
F. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 
Zamawiający przewiduje za zgodą Wykonawcy możliwość zmiany postanowień zawartej umowy         
w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, 
Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian 
umowy, jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 
Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie 
zmieniającym postanowienia umowy.  
 
G. TERMIN REALIZACJI I TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
1. Zamówienie należy zrealizować od dnia zawarcia umowy do dnia 30-01-2017 r.  
2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 

wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 
 
H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 

Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących przepisów w zakresie konkurencyjności 
wydatków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 
 


