
Roczyny, dn. 23.10.2019 r. 

Z A P Y TA N I E  OF E R TO W E  N A :

dostawę:
1) Wózka widłowego

w ramach pro jektu  

„Zakup niezbędnego wyposażenia oraz podniesienie kompetencji osób realizujących operację
w celu rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej”

współfinansowanego  z  PROW  2014-2020  realizowanego  w  ramach
podziałania:  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udzia łem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

.



I. Zamawiający:  

KOBE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby: Ul. Środkowa 14,
34-120 Roczyny, poczta Andrychów
woj. małopolskie, powiat wadowicki
KRS: 0000679597
NIP: 5512630480
Email: www.kobeplus.pl
www: biuro@kobeplus.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  zapytania  ofertowego  w  trybie
konkurencyjnego  wyboru  wykonawców  na  podstawie  art.  43a  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 (t.j., Dz. U. 2017 r. poz.
562 i z 2018 r., poz. 627.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu
rzeczowo-finansowym  operacji  oraz  warunków  dokonywania  zmniejszeń  kwot
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

III. Rodzaj zamówienia

Dostawa

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Dostawa wózka widłowego

Parametry techniczne i charakterystyka urządzenia:
- zasilanie paliwem LPG,
- maszt typu DUPLEX z wolnym skokiem,
- wysokość w stanie złożony maksymalnie 2145 m,
- skrzynia biegów automatyczna,
- szyba przód z wycieraczką, 
- wysokość podnoszenia co najmniej 3300 mm,
- sprzęt fabrycznie nowy,
- udźwig co najmniej 2500 kg,
Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy.
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego w
linii prostej. 

mailto:biuro@kobeplus.pl


Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1. Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający  zgodnie  z  par.  3  ust.  2  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i

Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań
ujętych  w  zestawieniu  rzeczowo-finansowym  operacji  oraz  warunków
dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej  zastrzega
możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

6. Zamawiający  ma  prawo  także  doprecyzowanie  szczegółów  zapytania
ofertowego. 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia  

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
do dnia 22.11.2019 r.

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony na koszt Wykonawcy na adres
siedziby Zamawiającego, tj. ul. Środkowa 14, Roczyny, 34-120 Andrychów woj.
małopolskie. 

VI. Wymagania dotyczące ofert:  
1. Warunkiem  ubiegania  się  Wykonawcy  o  udzielenia  zamówienia  jest
przedstawienie  oferty  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

a) Ofertę wg  wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 – formularz oferty,
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące 

Załącznik nr 2,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub
ewidencji  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem terminu
składania ofert

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem i  złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.
5. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową,
musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie
kalkulacji własnej. Wykonawca ujmie w cenie wszystkie koszty związane z realizacją



niniejszego zamówienia, wynikające z wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym/
7. Ewentualne koszty dodatkowe, powinny być zawarte w cenie ofertowej. 
8.  Cena  musi  obejmować  wszystkie  wymagane  przepisami  prawa  obciążenia
fiskalne.
9. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta  powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy
pisemnej,  w  jednym  egzemplarzu,  zgodnie  z  wzorem  przekazanym  przez
Zamawiającego wraz z zapytaniem ofertowym (Załącznik nr 1). 
2. Wszystkie  strony  oferty,  winny  być  podpisane  przez  upełnomocnionego
przedstawiciela  (przedstawicieli)  Wykonawcy,  zgodnie  z  wpisem  w  stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub załączonym do
oferty upoważnieniem.
3. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika
ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
4. Wykonawca  musi  zaoferować  przedmiot  zamówienia  zgodny  z  wymogami
Zamawiającego  określonymi  w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym,  przy  czym
zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny lub katalog
producenta,  bądź  inny  dokument,  pozwalający  na  ocenę  zgodności  oferowanego
produktu, jego elementów, parametrów z wymogami zapytania ofertowego. 
5. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
6. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.
7. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej dokumentacji.
Alternatywy nie będą brane pod uwagę.
8. Zebrania przedofertowego Wykonawców nie przewiduje się.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć: a) osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Środkowa 
14, Roczyny, 34-120 Andrychów, b) pocztą elektroniczną na adres 
biuro@kobeplus.pl (wymagane jest żądanie potwierdzenia otrzymania wiadomości 
przez zamawiającego), c) listem poleconym na adres siedziby zamawiającego ul. 
Środkowa 14, Roczyny,  34-120 Andrychów

2. Oferty składane osobiście należy składać w godzinach 800 - 1600. 



3. Termin składania ofert: 24.10.2019 r. – 31.10.2019 r.,  godz.  23:59 CET. (7 dni
kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego. Termin biegnie od dnia
następnego po upublicznieniu).

4. O  terminie  wpływu  decyduje  termin  ostatecznego  dotarcia  oferty  do
Zamawiającego.

5. Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  bez  otwierania  zwrócona  niezwłocznie
Wykonawcy.

6. Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 04.11.2019r. o
godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.

IX. Kryteria oceny ofert ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania
punktacji za spełnienie danego kryterium:

1. W  trakcie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  kierował  się
następującymi kryteriami:
 cena - 30 %

 okres gwarancji 35 %

 czas reakcji na naprawę gwarancyjną 35%

Łączna ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S=Cx100% (suma 3 kryteriów, tj. Kryterium 1 – Cena netto + Kryterium 2 – okres
gwarancji + Kryterium 3 – czas reakcji na naprawę gwarancyjną)
Kryterium 1 – Cena netto
C= (Cmin/Cfof) x 30 gdzie: C min – najniższa cena wśród złożonych ofert
Cfof – cena proponowana w danej ofercie
C- liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium cena netto

Kryterium 2 – okres gwarancji 
C= (Cfof/Cmax) x 35 gdzie: C max – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych
ofert (w miesiącach)
Cfof – okres gwarancji  proponowany w danej ofercie
C- liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium okres gwarancji

Kryterium 3 – czas reakcji na naprawę gwarancyjną
C= (Cmin/Cfof) x 35 gdzie: C min – najniższy czas reakcji na naprawę gwarancyjną
wśród złożonych ofert (W godzinach)
Cfof – czas reakcji proponowany w danej ofercie
C- liczba przyznanych dla danej oferty punktów za kryterium czas reakcji na naprawę
gwarancyjną
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
oraz spełni kryteria wyboru obligatoryjne. 



Wykluczeniu będą podlegać oferty :
1.których  treść  nie  odpowiada  treści  zapytania  ofertowego,
2.  złożone  przez  oferenta,  który  nie  spełnia  warunków,  określonych  w
zapytaniu ofertowym,
3.które  zostały  złożone  po  wyznaczonym  terminie  na  składania ofert
4.  Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapita-
łowo  lub  osobowo  z  Wspólnikami/Członkami  Zarządu/Spółką  Kobe  Plus
Sp.  z  o.o.  Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wza-
jemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do
zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonują-
cymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związane  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polega-
jące w szczególności na:

a) uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej
lub  spółki  osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

b) pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub
zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,

c) 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,

d) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpli-
wości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie
przez  Wykonawcę  oświadczenia  o  braku  występowania  w/w  powiązań  na
formularzu – oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2. 
X.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście, lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@kobeplus.pl).
3. Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,
zawiadomienia  oraz  informacje  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Osoby  uprawnione  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcą  w  sprawach
merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: Prezes Zarządu – P. Adam
Mikołajek tel. 888-947-781.



XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 
1. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki
realizacji zamówienia.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prwo do zmiany postanowień zawartej  umowy z
wybranym Oferentem  w stosunku do treści oferty, na podstawi e której dokonano
wyboru  Oferenta  wyłącznie  w przypadku zgody obydwu stron  umowy.  Zmiany te
mogą nastąpić stosownie do:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek sytuacji trudnej do przewidzenia
przed zawarciem umowy z wybranym Oferentem,
b) zastosowania zmiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zamówienia,
pod  warunkiem,  że  będą  uzasadnione  warunkami  technicznymi/technologicznymi
oraz  nie  wpłyną  na  pogorszenie  parametrów  technicznych/technologicznych
przedmiotu zamówienia.
3. Każda zmiana treści umowy powinna zostać udokumentowana pisemnie w formie
aneksu do zawartej umowy pod rygorem nieważności. 

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz oferty
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych


