
 

Myślenice, dnia 01.09.2017r. 
 

 

WIDO-PROFIL Sp. z o.o. 

Ul. Mickiewicza 40 

32-400 Myślenice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 

Dotyczy dostawy materiałów 

 

w ramach projektu pn. 

„Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych.” 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, lata 2014-2020 

Os priorytetowa I: Gospodarka Wiedzy 

Działanie 1.2: Badania i innowacje w przedsiębiorstwach 

Poddziałanie 1.2.1: Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw 

  



 

W związku z uczestnictwem jako Wnioskodawca w Małopolskim Regionalnym Programie 

Operacyjnym 2014-2020 (konkurs organizowany przez Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną 

ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności 

i przejrzystości, WIDO-PROFIL Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów w 

projekcie pn. „Opracowanie bezkotwowego systemu i sposobu mocowania elewacji wentylowanych”. 

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

WIDO-PROFIL Sp. z o.o. 

Ul. Mickiewicza 40 

32-400 Myślenice 

NIP: 6761008998 

W dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający. 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA: 

II.1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

II.2. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

II.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego 

jako brak bezstronności i obiektywności. 

II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, 

bez podania przyczyn. 

II.5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje oferentów poprzez umieszczenie  

informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.  

II.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym 

dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

II.7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru lub 

też unieważnienia postepowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów, którzy 

złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej. 

II.8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. 

II.9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość przyjmowania 

ofert częściowych  

II.10. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia 

zamówień częściowych.  

 

III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

III.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu 

badawczego. Wykaz materiałów znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 

III.2. Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV – 44190000-8 



 

III.3. Termin realizacji usługi: 

Kryterium będące przedmiotem oceny 

IV. KRYTERIA OCENY: 

Cena 80pkt  

Prosimy o podanie cen w wartościach netto za daną jednostkę (np. m
2
, szt. Itp.). 

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 80, 

wg następującego wzoru: Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100 

Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto. W przypadku ceny 

podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy 

uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert. Do 

realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów 

WAŻNE – koszt dostawy materiałów pokrywa Dostawca 

Termin dostawy 20pkt 

Prosimy o podanie terminu dostawy w dniach roboczych. 

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 20, 

wg następującego wzoru: Liczba punktów = (najkrótszy termin realizacji / termin realizacji 

badanej oferty) x 100.  

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

V.1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego 

zapytania ofertowego. 

V.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: 

a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych 

uprzednio przez Zamawiającego lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do 

których wszczęto postępowanie upadłościowe. 

b. Są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą 

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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na 

podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. 

 

VI.  TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

VI.1. Oferty należy złożyć do dnia 11.09.2017r. 

VI.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

VI.3. Oferty należy składać pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście (adres: WIDO-PROFIL Sp. z 

o.o., ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice) lub mailowo na adres dotacje@wido.pl 

VI.4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego. 



 

VI.5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych 

załączników, nie będą podlegały ocenie. 

VI.6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

VI.7. Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2017 o godzinie 10.00.  

VI.8. Przewidywany termin oceny 12.09.2017. 

VI.9. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail 

wojtek.lapa@wido.com.pl lub telefonicznie pod nr tel. 665 160 002 do dnia 07.09.2017r. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Wojciech Łapa. 

VI.10. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 30 dni od dnia jej 

złożenia). 

VI.11. Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania. 

VI.12. Do oferty należy dołączyć: 

a. Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego (w formie 

oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). 

b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

VII. UWAGI: 

brak 

 

Z poważaniem, 

Zespół WIDO-PROFIL Sp. z o.o. 

 

………………………………………… 

(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej) 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Specyfikacja materiałów 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego 

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

  



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dnia 01.09.2017r. 

 
 
Specyfikacja materiałów: 

Lp. Rodzaj materiału ilość Specyfikacja uwagi 

1. Blacha aluminiowa 400kg Grubość 10 mm 
1050H14/H24 lub 
inny gatunek o 
wyższych 
parametrach 
mechanicznych 

Format do wyboru  : 1500*3000, 
1250*2500, 1000*2000 mm. 

2. Płyta stalowa konstrukcyjna 1000kg Grubość 8mm 
Gatunek St-3 lub 
wyższy 

Format : 1000*2000  

3. Klej dwuskładnikowy 
poliuretanowy do płyt 
warstwowych ogólnego 
stosowania 

60kg Kolor ciemny. Np. 
SikaForce 7710 
L35 

Utwardzacz i klej w proporcjach 
stanowiących pełne wykorzystanie 
obu składników. Klej do aplikacji 
za pomocą automatycznego 
mieszalnika.  

4. Spieki kwarcowe 60m2 Grubość 3, 5-6 mm  Grubość 3 mm – Kolor jasny 
1 x 20m2 , kolor ciemny dowolny 1 
x 20m2 , od dwóch różnych 
producentów spieków 
Grubość 5 do 6mm –  
Kolor biały, 20m2 o strukturze 
dekoracyjnej nierównej (o 
nierównym przekroju w grubości 
płyty). 

5. Siatka – włókno szklane 
rowingowa  

300m2 Szerokość min rolki 
1250 mm. Np. 
tkanina STR 028-
150-110 
 

Dostawa tylko w rolce / rolkach.  

 
W tabeli podano ilości przybliżone. Jeżeli zamówienie wymaga zmiany ilości proszę to zawrzeć  
w ofercie. Np. formatki płyt przeliczane z kilogramów lub metrów kwadratowych zostaną zakupione 
jako pełnoformatowe płyty, kleje w całych opakowaniach handlowych.  
 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dnia 01.09.2017r. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 01.09.2017r., dotyczące dostawy 

materiałów. 

1. Dane oferenta: 

Firma  

Adres 
korespondencyjny 

 

NIP  

REGON (jeśli dotyczy)  

Dane kontaktowe 

imię i nazwisko  

telefon  

adres e-mail  

 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

1
 

 

LP Przedmiot zamówienia Cena netto  Jednostka UWAGI
2
  

1   

  

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że zobowiązuję się pokryć koszty transportu zamówionych materiałów,. 

5. Termin realizacji wynosi …. dni roboczych. 

6. Oferta jest ważna … dni od dnia jej złożenia. 

7. Termin płatności 

8. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie 

odrzucona. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

1. Oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków z zapytania ofertowego 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 
Miejsce i data        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

                                                 
1 Można powielić wiersze 
2
 Jeżeli zamówienie wymaga zmiany ilości proszę to zawrzeć  w ofercie. Np. formatki płyt przeliczane z kilogramów lub metrów 

kwadratowych zostaną zakupione jako pełnoformatowe płyty. 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dnia 01.09.2017r. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczam, że Oferent …………………………………………………………………..……………………. 

(imię i nazwisko) spełnia poniższe warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie otwarto wobec Oferenta likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

6. Nie został prawomocnie skazany 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; 

Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; 

komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu 

zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany 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. 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dnia 01.09.2017r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem 

a Zamawiającym. 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe 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: 

 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………. …………………………………………………… 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka

 

 

 

 


