
Boronów, dnia 06.04.2018r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

W  związku  z  realizacją  w  ramach  Osi  Priorytetowej  3  Konkurencyjność  Przedsiębiorstw,
Działania 3.7  Wzrost  konkurencyjności  MŚP  RPO Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020
projektu pt.:  „Wdrożenie nowej usługi układania nawierzchni bitumicznych z innowacyjnej mieszanki

asfaltobetonowej modyfikowanej  komponentem  gumowym” zapraszamy  do  składania  ofert  na:

dostawę zestawu fabrycznie nowych maszyn służących do wykonania nawierzchni bitumicznych z
innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym:

I. Dane zamawiającego:
Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

ul. Grabińska 8

42-283 Boronów

REGON: 150320725

NIP: 5751383487

www:domax-boronow.pl

e-mail: domax.biuro@wp.pl

II. Dane osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko: Ireneusz Pabiś
Tel: 502 556 814
e-mail: domax.biuro@wp.pl

III. Przedmiot zamówienia:
Kod CPV:  

43300000-6 maszyny i sprzęt drogowy (gąsienicowa układarka mas bitumicznych), 
43300000-6 maszyny i sprzęt drogowy (kołowa układarka mas bitumicznych),
43300000-6 maszyny i sprzęt drogowy (skrapiarka emulsji asfaltowej (zabudowa)),
34921100-0 zamiatarki drogowe (zamiatarka do ładowarki kołowej z adapterem na ramię),
43261100-1 ładowarki mechaniczne  (mini ładowarka kołowa z osprzętem do remontów dróg);

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
 1. Zestawu  fabrycznie  nowych  maszyn  służących  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznych  z

innowacyjnej  mieszanki  asfaltobetonowej  modyfikowanej  komponentem  gumowym,

składający się z:

 1.1. Fabrycznie nowej gąsienicowej układarki mas bitumicznych 1 szt

 1.2. Fabrycznie nowej kołowej układarki mas bitumicznych 1 szt

 1.3. Fabrycznie nowej skrapiarki emulsji asfaltowej (zabudowa) 1 szt

 1.4. Fabrycznie nowej zamiatarki do ładowarki kołowej z adapterem na ramię 1 szt

 1.5. Fabrycznie nowej mini  ładowarki  kołowej  z  osprzętem do remontów nawierzchni  

dróg 1 kpl

Szczegółowa  specyfikacja  przedmiotu  zamówienia  znajduje  się  w  załączniku  nr  1  –  specyfikacja

techniczna.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferty nie
zawierające  pełnego  zakresu  przedmiotu  zamówienia  zostaną  odrzucone.  Zamawiający  nie
przewiduje zamówień uzupełniających.

IV. Termin realizacji umowy:
Do  31.08.2018 r.
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V. Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa z końcem dnia 17.05.2018 r. Oferty złożone po wyznaczonym terminie

zostaną odrzucone.

Oferty należy składać mailowo na adres: domax.biuro@wp.pl, za pośrednictwem poczty tradycyjnej

bądź osobiście pod wskazanym w pkt. I Dane Zamawiającego adresem. W przypadku chęci złożenia

oferty osobiście, ofertę należy dostarczyć w godzinach pracy sekretariatu, tj. 7:00 – 16:00. Oferent

który  złoży  ofertę  osobiście  w  sekretariacie,  otrzyma  potwierdzenie  wpływu  oferty  z  adnotacją

o dacie i godzinie wpływu oferty. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że:

a) posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej  w zakresie obejmującym

przedmiot zapytania ofertowego, na podstawie wpisu do właściwego rejestru lub centralnej

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

b) są  czynnymi  płatnikami  podatku  VAT,  potwierdzone  na  podstawie  odpowiedniego

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, właściwego według siedziby oferenta, lub weryfikacja

na  podstawie  właściwych  portali  internetowych  Ministerstwa  Finansów

(https://ppuslugi.mf.gov.pl/?link=VAT&; ) lub ich odpowiednika stosownego do kraju siedziby

oferenta.

VII. Kryteria wyboru:
Spośród  ofert  prawidłowych,  Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą,  tj.  tą  która  uzyska

największa ilość punktów, przyznając punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, kierując

się następującymi  kryteriami :

 1. 90 % -  cena netto (maksymalnie  90 punktów).  Oferta  najtańsza,  z  najniższą  ceną netto,

uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Ilość punktów pozostałych ofert liczona będzie według

następującego wzoru:

C = (Cn/Cb) × 90
gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny netto

Cn – cena netto najtańszej oferty (PLN)

Cb – cena netto badanej oferty (PLN)

Cena  ofertowa to  wartość  netto  wyrażona  w złotych  polskich,  za  którą  Oferent  zobowiązuje  się

wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku.

 2. 10 % - okres gwarancji (maksymalnie 10 punktów): Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

- maksymalny  okres gwarancji: 36 miesięcy. Oferty proponujące okres gwarancji krótszy niż

12 miesięcy  będą podlegać odrzuceniu.  Okres  gwarancji  dłuższy  niż  36 miesięcy zostanie

przyjęty do oceny punktowej jako 36 miesięczny. W przypadku gdy w ofercie proponowane

będą różne okresy gwarancji na poszczególne elementy zamówienia (maszyny), do obliczenia

punktacji  zostanie  przyjęty  najkrótszy  z  proponowanych  okresów  gwarancji  w  badanej

ofercie.  Oferta  z najdłuższym  okresem  gwarancji,  według  powyższej  zasady,  uzyskuje

maksymalna  liczbę  punktów.  Ilość  punktów  pozostałych  ofert  liczona  będzie  według

następującego wzoru:

G  = (Gb/Gn) × 10
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gdzie:

G – ilość punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji

Gb – długość okresu gwarancji  w badanej ofercie (w miesiącach),

Gn – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach (w miesiącach)

Ostateczna ilość uzyskanych punktów przez kompletną ofertę liczona będzie według wzoru:

P = C + G
Gdzie:

P – łączna ilość punktacji uzyskanej przez ofertę

C – ilość  punktów przyznanych za kryterium ceny netto

G – ilość punktów przyznanych za kryterium okres gwarancji 

VIII. Sposób przygotowania oferty ( wymagania formalne )
1. Każdy  z  Wykonawców  ma  prawo  do  złożenia  tylko  jednej  oferty,  a  treść  oferty  musi

odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Każdy z  Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr  2 do

zapytania ofertowego. Oferta powinna mieć formę pisemną oraz być sporządzona w języku

polskim.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę

4. Oferta powinna zawierać:

a) wszystkie wymagane informacje niezbędne do dokonania jej oceny zgodnie z kryteriami

i wymaganiami wskazanymi w zapytaniu ofertowym,

b) pełną nazwę oferenta,

c) adres lub siedzibę oferenta oraz numer telefonu,   

d) cenę oferty przedstawionej netto i brutto - istotne jest aby cena uwzględniała wykonanie

wszystkich  prac  i  czynności  oraz  zawierała  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją

zamówienia,

e) termin ważności oferty, przy czym minimalny okres związania ofertą to 30 dni liczony od

dnia następującego po upływie terminu składania ofert.

5. Oferta powinna składać się z:

a) Wypełnionego  i  podpisanego  formularza  ofertowego  stanowiącego  załącznik  nr  2  do

zapytania ofertowego,

b) podpisanego  oświadczenia  o  braku  wzajemnych powiązań  kapitałowych i  osobowych

z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

c) podpisanego  oświadczenia  o   zdolność  oferenta  do  zrealizowania  zamówienia

stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

6. Podpisanie  załączników  oznacza  potwierdzenie  i  akceptację  wszystkich  zawartych  w nich

treści.  Jednocześnie  niedostarczenie  lub  niepodpisanie  któregoś  z  załączników  skutkuje

odrzuceniem oferty.

7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione

do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego

rejestru lub Centralnej Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej  lub przez osobę

umocowaną do podpisywania ofert.

8. Podpis/y na ofercie i  załącznikach musi być czytelny lub opatrzony pieczątką imienną oraz

opatrzony pieczątką firmową.

9. Do  oferty  należy  dołączyć  stosowne  dokumenty  potwierdzające  umocowanie  osoby

podpisującej ofertę do reprezentowania Wnioskodawcy.

IX. Informację dodatkowe.
1. Wykonawca musi być zdolny do zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2. Wykonawca  poda  kwotę  oferty  w polskich  złotych  (PLN),  lub  w euro  (EUR),  a  płatności

odbędą się na zasadach szczegółowo określonych w umowie. W przypadku ofert w walucie
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obcej, wartość oferty zostanie przeliczona na polski złoty (PLN) po średnim kursie NBP z dnia

wyboru oferty.

3. W ofercie należy podać cenę netto (bez podatku VAT) i brutto.

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

6. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie

będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.

W szczególności, jeśli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty z tytułu wykonania umowy, nie

jest uprawniony do żądania od Zamawiającego, aby ten pokrył różnicę.

7. Wszelkie  rozliczenia  między  Zamawiającym  a  Wykonawcą  dokonywane  będą  w  polskich

złotych (PLN) lub opcjonalnie w euro (EUR)

8. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zwrócenia  się  do  Wykonawcy  z  wnioskiem

o wyjaśnienie,  jeśli  uzna,  iż  którykolwiek z  elementów wyceny zawiera rażąco niską cenę

w stosunku do przedmiotu zamówienia.

9. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego

terminie.

10. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności

oszczędność metody wykonania zamówienia,  wybrane rozwiązania techniczne,  wyjątkowo

sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy.

11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę

w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.

XI. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą

Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”. 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,  o  ile niższy  próg nie  wynika z  przepisów

prawa,

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.

XII. Ocena złożonej oferty:
1. Zamawiający  dokona  oceny  ofert  pod  względem  formalnym  i  zgodnym  z  niniejszym

zapytaniem ofertowym

2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego;

b) nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w zapytaniu ofertowym,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

d) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

e) jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)

f) została złożona po terminie
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3. Z  tytułu  odrzucenia  oferty  Oferentom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  przeciw

Zamawiającemu,

4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert.

XIII.Wynik postępowania
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów.

2. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną

ofertę.

3. Jeżeli  Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  że

zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  liczbie  punktów,  Zamawiający  może  wezwać

Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez

Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.

4. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż

zaoferowane w złożonych ofertach.

5. Zamawiający  jest  uprawniony  do  wyboru  kolejnej  najkorzystniejszej  oferty  w  przypadku

gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania

umowy lub  gdyby podpisanie  umowy z  takim Wykonawcą stało  się  niemożliwe  z  innych

przyczyn.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  w  przypadku  gdy

oferowana  wartość  najkorzystniejszej  oferty  przekracza  wartość  przyjętą  w  budżecie

projektu.

7. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

XIV. Warunki istotnych zmian w umowie
Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  warunków umowy podpisanej  z  wybranym  dostawcą

w przypadku  wystąpienia  czynników  niezależnych,  niemożliwych  do  przewidzenia  zdarzeń

występujących po podpisaniu umowy, a mogących mieć wpływ na: przedmiot zamówienia, termin

realizacji lub wynagrodzenie.

Do czynników niezależnych zaliczamy np.:

a) wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

b) wypadki losowe;

c) wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

d) zmiany istotnych regulacji prawnych;

XV. Postanowienia końcowe
Zamawiający  zastrzega  sobie  uprawnienie  do  zamknięcia  postępowania  ofertowego  bez

dokonywania  wyboru oferty  lub  unieważnienia  Postępowania bez  podawania  przyczyn.  W takim

przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku

skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy

zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Załączniki:
1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

4. Oświadczenie o zdolności realizacji przedmiotu zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr  3 z dnia 06.04.2018 r.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

1. Fabrycznie  nowa gąsienicowa układarka  mas  bitumicznych,  o  minimalnych  parametrach

podanych poniżej:

Dane techniczne:

– szerokość robocza regulowana hydraulicznie w zakresie: 

✔ minimalna szerokość robocza od 2,9 do 3,1 m; 

✔ maksymalna szerokość robocza od 5,9 do 6,1 m; 

szerokość  z  poszerzeniami  mechanicznymi  do  min.  7,5 m  i możliwością  opcjonalnego

poszerzenia do min. 8,5 m, 

– maksymalna wydajność układania od 650 do 750 t/h

– napęd gąsienicowy,

– silnik o mocy od 110 do 140 kW,

– zbiornik na materiał min. 11 t, 

– podajniki taśmowe i ślimakowe,

– system niwelacji wyposażony w:

✔ ultradźwiękowe czujniki wielopolowe o min. dokładności 1 mm,

✔ czujnik pochylenia poprzecznego w zakresie min. +/- 10%,

– hydrauliczny napęd wibratorów i tamperów,

– ogrzewanie: grzałki elektryczne, generator 230/400 V;

2. Fabrycznie  nowa  kołowa  układarka  mas  bitumicznych,  o  minimalnych  parametrach

podanych poniżej:

Dane techniczne: 

– szerokość robocza regulowana hydraulicznie w zakresie: 

✔ minimalna szerokość robocza od 1,7 do 1,9 m; 

✔ maksymalna szerokość robocza od 3,3 do 3,5 m ,

– szerokość układarki od 180 do 200cm,

– długość układarki do 5m,

– promień skrętu do 4,0 m ,

– prędkość przejazdowa min 15 km/h

– napęd kołowy w  układzie min. 6x4,

– silnik od 50 do 80 kW,  

– zbiornik na materiał min. 9 t ,

– podajniki taśmowe i ślimakowe,

– system niwelacji wyposażony w:

✔ ultradźwiękowe czujniki wielopolowe o min. dokładności 1 mm ,

✔ czujnik pochylenia poprzecznego w zakresie min +/- 10% ,

– hydrauliczny napęd wibratorów i tamperów,

– ogrzewanie: grzałki elektryczne, generator 230/400 V;

3. Fabrycznie  nowa skrapiarka emulsji  asfaltowej  (zabudowa),  o minimalnych parametrach

podanych poniżej:

Dane techniczne: 

– eliptyczny zbiornik emulsji bitumicznej o pojemności od 6 000 l do 8 000 l,

– szerokość skrapiania regulowana bezstopniowo :

✔ minimalna szerokość skrapiania od 240 do 260 mm; 
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✔ maksymalna szerokość skrapiania od 4 600 do 4 800 mm, 

– wydajność skrapiania regulowana w zakresie: 

✔ minimalna wydajność od 0,10 do 0,2 kg/m2

✔ maksymalna wydajność od 2,4 do  2,60 kg/m2,

– dwustopniowy wskaźnik poziomu emulsji: elektroniczny na panelu LCD i konwencjonalny na

poszyciu zbiornika,

– pulpit operatora z drukarką,

– automatyczny układ grzania z palnikiem o mocy min. 90 kW,

– silnik spalinowy,

– przystosowanie do zabudowy na podwoziu samochodu ciężarowego.

4. Fabrycznie nowa zamiatarka do ładowarki kołowej z adapterem na ramię,  o minimalnych

parametrach podanych poniżej:

Dane techniczne: 

– szerokość od 2 000 do 2 700 mm,

– średnica szczotki od 550 do 650 mm,  

– masa całkowita do 650 kg,

– dedykowane szybkozłącze (adapter) lub uchwyt na widły

– zintegrowany zbiornik na nieczystości z hydraulicznym wyładunkiem

5. Fabrycznie nowa mini  ładowarka kołowa z osprzętem  do remontów nawierzchni  dróg,
o minimalnych parametrach podanych poniżej:

Dane techniczne: 

W skład kompletu wchodzi:

a) Mini ładowarka kołowa 1 szt.

b) Osprzęt do remontów nawierzchni dróg 1 kpl.

Parametry techniczne dla  mini ładowarka kołowa:

– konstrukcja : sztywnoramowa,

– waga robocza od 3 150 do 3 850 kg,

– szerokość od 1,8 do 2 m 

– moc silnika od 50 do 60 kW,  

– nośność statyczna min. 2 200 kg,    

– wysokość podnoszenia do sworznia łyżki min. 2 900 mm.

Parametry techniczne dla osprzęt do remontów nawierzchni dróg:

– szufla otwierana szerokości od 1,8 do 2 m

– widły paletowe (długość wąsów – od 1 100 do 1 300 mm, nośność – min.1 400kg)  

– zamiatarka z szuflą szerokości od 1,8 do 2 m: (szerokość zamiatania – do 1,8 do 2 m, 

średnica szczotek – od 550 do 650 mm, pojemność szufli – min 0,4 m3,

boczna szczotka podmiatająca), 

– frezarka do asfaltu szerokości od 45 do 55 cm: (szerokość frezowania – od 450 do 550mm,

maksymalna głębokość frezowania – min. 140 mm), 

– zestaw zraszający;
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego nr 3 z dnia 06.04.2018 r.

Pieczęć firmowa

Nr telefonu (jeśli brak na pieczęci): ……………………..………….

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 3 z dnia 06.04.2018 r. przedstawiam ofertę na dostawę

zestawu  fabrycznie  nowych maszyn  służących  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznych  z
innowacyjnej mieszanki asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym: 

Lp. Pozycja kosztowa/ nazwa Typ/Model/Parametry Cena netto za  

1 szt

(podać walutę PLN 

lub EUR)

Cena brutto 

za 1 szt 

(podać walutę PLN 

lub EUR)

Okres gwarancji  

(w miesiącach)

1. Fabrycznie  nowa  gąsienicowa
układarka mas bitumicznych

        

2. Fabrycznie nowa kołowa układarka
mas bitumicznych

3. Fabrycznie  nowa  skrapiarka
emulsji asfaltowej (zabudowa)

4. Fabrycznie  nowa  zamiatarka  do
ładowarki kołowej z adapterem na
ramię

5. Fabrycznie  nowa  mini  ładowarka
kołowa z osprzętem  do remontów
nawierzchni dróg
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- data wystawienia oferty:  …………………………………….

- okres ważności oferty (minimum 30 dni): …………...….……..dni od dnia następującego po upływie 

terminu składania ofert

- całkowita wartość oferty netto określona w ........ (wybrać walutę PLN lub EUR) : ……………….……………

   (słownie: ........................................................................................................... )

- całkowita wartość oferty brutto określona w ...... ( wybrać walutę PLN lub EUR) : …………………………….

   (słownie: ........................................................................................................... )

- termin realizacji zamówienia : ………………………..

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Integralną  część  oferty  stanowi  Oświadczenie  o  braku  wzajemnych powiązań osobowych

i kapitałowych  (załącznik  nr  3)  oraz  Oświadczenie  o  zdolności  do  wykonania  zamówienia

(załącznik nr 4) do zapytania ofertowego nr 3 z dnia 06.04.2018 r.

4. Do  oferty  należy  dołączyć  specyfikacje  techniczną  maszyny/urządzenia,  która  jest

przedmiotem  składanej  oferty  (w  celu  weryfikacji  czy  dana  maszyna/urządzenie  spełnia

minimalne wymogi wskazane w zał. nr 1 do zapytania ofertowego).

Do  formularza  ofertowego  dołączamy  następujące  załączniki  (oświadczenia,  zaświadczenia,

specyfikacje techniczne, itp.):

1). Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych

2). Załącznik nr 4 – oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

3). Specyfikacja techniczna oferowanych maszyn/urządzeń

4). Dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania 

wnioskodawcy tj.: ………………………………………………….

5). Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej 

w zakresie obejmującym przedmiot zapytania ofertowego tj. : ……………………………….

6). Dokumenty potwierdzające, że oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT tj. : ………………..

7). …………………..

………………………………………………………………………

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania nr 3 z dnia 06.04.2018 r.

Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań osobowych lub kapitałowych

Wykonawca/pieczątka:

………………………, dn. …………

NIP…………………………………………………

REGON ……………………………………………                                                              

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 06.04.2018 r na dostawę zestawu fabrycznie nowych

maszyn  służących  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznych  z  innowacyjnej  mieszanki

asfaltobetonowej  modyfikowanej  komponentem  gumowym,  oświadczam(y),  że  nie  jestem(eśmy)

powiązani z Zamawiającym, tj. firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX”

osobowo lub kapitałowo.

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,  o  ile niższy  próg nie  wynika z  przepisów

prawa,

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.

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

                                                                                data,  czytelny podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do zapytania nr 3 z dnia  06.04.2018 r.

Oświadczenie o zdolności Oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia

Ja/my niżej podpisany/i w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my 

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

(zwanego  dalej  Oferentem)  w  związku  z  zapytaniem  ofertowym  nr  3  firmy  Arkadiusz  Mika

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOMAX” z dnia 06.04.2018 r na dostawę zestawu fabrycznie

nowych  maszyn  służących  do  wykonania  nawierzchni  bitumicznych  z  innowacyjnej  mieszanki

asfaltobetonowej modyfikowanej komponentem gumowym,

oświadczam/y, że:

1. Oferent  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  działalności  oraz  dostawy  (sprzedaży)

oferowanych pojazdów/maszyn.

2. Oferent  posiada  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Oferent  znajduje  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia.

4. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość

nie jest ogłoszona, nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte

zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.

5. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne.

6. Urzędujący  członkowie  organów/wspólnicy  Oferenta  nie  zostali  prawomocnie  skazani  za

przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,

przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/my niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdego z powyższych oświadczeń.

    

………………………………………………………………………

    data,  czytelny podpis osoby upoważnionej          
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