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ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 

z dnia 12 października 2017 roku  

nieobjęte przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

1. Wprowadzenie  

1.1 Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

1.2 Do postępowania stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, w szczególności pkt 6.5.2 „Zasada konkurencyjności”, 
zwane dalej „wytycznymi”. 

1.3 Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony 
uczciwej konkurencji, przejrzystości, jawności postępowania 
i równego traktowania Oferentów. 

1.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

2. Zamawiający  

LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. 

ul. Zubrzyckiego 4 A 

26-600 Radom 

e-mail: biuro@lenaal.com.pl 
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3. Przedmiot zamówienie  

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjki do odlewów w związku 
z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. „Wdrożenie wyników prac 
B+R do działalności firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. celem 
podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym” 

3.2  Dane techniczne – wymagane parametry  

Parametry maszyny: 

• mycie, płukanie i suszenie w jednym automatycznym cyklu 
technologicznym, 

• przestrzeń robocza min (średnica kosza x wys.) Φ 800 x 500 mm, 

• maksymalna waga wsadu 250 kg, 

• urządzenie wyposażone w filtr zgrubny, 

• urządzenie wyposażone w dokładne filtry tekstylne, 

• kontrola minimalnego poziomu kąpieli z blokadą pracy do czasu 
uzupełnienia, 

• automatyczne sterowanie programowanym regulatorem, 

• sygnalizacja zakończenia cyklu, 

• komputerowy system sterowania, 

• opróżnianie zbiorników za pomocą pompy lub poprzez odpływ 
grawitacyjny. 

 

Urządzenie ma pozwalać na odtłuszczanie, usuwanie zabrudzeń i wtrąceń 
po obróbce mechanicznej, płukanie i suszenie za pomocą nadmuchu 
gorącego powietrza różnego rodzaju detali w automatycznym cyklu 
roboczym. Myjka ma być wyposażona w dwa niezależne zbiorniki mycie i 
płukanie. Urządzenie ma pracować w obiegu zamkniętym.  
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Wymagana dokumentacja: 

 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 Deklaracja zgodności CE 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci, którzy nie są powiązani 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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:  

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej  

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika 

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli.  

5. Kryteria wyboru oferty 

Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

Cena – 80% 

Aspekt ekologiczny tj. odziaływanie na środowisko i klimat-20% 

Sposób oceny oferty: 

 Cena  

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma 
maksymalną liczbę punktów – 80 

Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg 
następującego wzoru: 
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C= Najniższa oferowana cenna brutto / Cena Brutto w rozpatrywanej 
ofercie x 80  

 Wykonawca, którego oferowany produkcji w największym stopniu 
zapewni poszanowanie środowisk otrzyma maksymalną liczbę 
punktów – 20. Parametrem polegającym ocenie będzie poziom 
zużycia energii elektrycznej wyrażony w kilowatogodzinach kWh. Dla 
pozostałych wykonawców punktacja za aspekt ekologiczny będzie 
obliczana wg następującego wzoru: 

Ś= Najniższy poziom zużycia energii elektrycznej / Oferowany poziom 
zużycia energii elektrycznej x 20 

 Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów w pkt. a 
i b: W=C+Ś  

Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który 
uzyskał najwyższą, łączna liczbę punktów. 

6. Ocena oferty  

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadził 
do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodne 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotychczasowym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi 
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.  

7. Złożenie ofert dodatkowych 

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i poziomie zużycia energii 
elektrycznej. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty 
do złożenia ofert dodatkowych 

8. Termin składania ofert  

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-10-
2017 do godz. 16.00 w siedzibie firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. 
26-600 Radom, ul Zubrzyckiego 4a. 

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, decyduje godzina wpłynięcia oferty: 
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 Oferty dostarczone Zamawiającemu listownie, drogą elektroniczną 
lub osobiście na adres firmy po terminie składania ofert nie będą 
przejęte i/lub (gdzie dotyczy) będą oferentom zwracane bez 
otwierania.  

Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez 
Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania oferty. Zmiany 
albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu 
składania ofert jest dopuszczalne. 

 Po otrzymaniu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny 
ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złotnienia wyjaśnień 
dotyczących złożonych przez nich ofert. 

 Zamawiający odrzuci ofertę. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści 
niniejszego zapytania ofertowego 

 Kończąc procedurę oceny oferty Zamawiający podejmie decyzję 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej 
oferty 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru 
najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postepowania zgodnie 
z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyboru wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru 
jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługuje wobec 
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu 

 Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki 
na swojej stronie internetowej www.lenaal.com.pl 

9. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji 
zamówienia 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które 
powiązane są osobowo lub kapitałowo z firmą LENAAL Andrzej Pokusa 
Sp. z o.o. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązanie między firmą LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. lub 
osobami wykonującymi w imieniu firmy LENAAL Andrzej Pokusa Sp. z o.o. 

http://www.lenaal.com.pl/
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czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wybory wykonawcy a Wykonawca polegające na  

• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej  

• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika 

• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 
opieki lub kurateli. 

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo 
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu 
ofertowym. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Andrzej Pokusa, 

Prezes zarządu 


