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Zapytanie ofertowe 

na dostawę narzędzi do wytłaczania uszczelek i nietypowych łączników  

oraz form wtryskowych do wykonania elementów tworzywowych 

w trybie zasady konkurencyjności 

z 3 października 2018 r. 

 

 

I. Zamawiający 

I.1. Zamawiający: 

Bausan Aluminium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Włocławska 131 

87-100 Toruń 

I.2. Adres poczty elektronicznej w sprawach związanych z zapytaniem: k.bochocki@bausan.pl 

I.3. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zapytaniem jest Karol Bochocki, 

tel. 609 574 163. 

 

II. Przedmiot i termin dostawy 

II.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie 5 sztuk narzędzi do wytłaczania uszczelek. Materiał do wytłaczania EPDM o 

twardości 60 ShoreA, 

2) wykonanie 2 sztuk narzędzi do wytłaczania nietypowych łączników. Materiał do 

wytłaczania ABS. Profil wytłaczany wg DIN 16941 szereg tolerancji 2A, 

3) wykonanie 5 sztuk form wtryskowych do wykonania elementów tworzywowych. 

Materiał do wytłaczania Poliamid PA6. Ilość gniazd/formę – min 2. 

II.2. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zamawiającego rysunki 

opisujące przedmiot zamówienia zostaną przesłane oferentowi, który zobowiąże się do 

zachowania poufności w odniesieniu do tych informacji. W celu ich uzyskania prosimy 

o kontakt z osobą wskazaną w pkt. I.3. 

II.3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 28 dni od daty podpisania umowy. Oferent 

może zadeklarować skrócenie terminu dostawy. 

II.4. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta to 60 miesięcy. 

II.5. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu 

„Komfortowe zautomatyzowane wyjście na dachy płaskie z funkcją doświetlenia 

pomieszczenia” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

II.6. Nazwa i kod opisujący przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

(CPV): 

42642500-3 Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych 

43415000-5 Formy odlewnicze 

43721000-3 Części maszyn odlewniczych 

II.7. Oferent jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich świadczeń wynikających z zapytania 

ofertowego, w tym jego załączników. 

II.8. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego według odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do zapytania ofertowego, zawierającego również określenie warunków istotnych zmian 

zawartej umowy. 

 

III. Podstawa zapytania oraz możliwość zmiany 

III.1. Zapytanie ofertowe realizowane jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 – z wyłączeniem obowiązku publikacji ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności. 

III.2. Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 

III.3. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej zamawiającego 

(http://www.bausan.pl/pl/eu_grants) oraz przesłane wybranym oferentom. 

III.4. W przypadku istotnych wątpliwości oferent może zadać pytanie zamawiającemu w celu 

wyjaśnienia treści zapytania ofertowego przesyłając je na adres poczty elektronicznej 

wskazany w pkt I.2. 

III.5. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do niego w ciągu 3 dni roboczych 

od dnia ogłoszenia postępowania. Na później złożone pytania zamawiający udzieli 

odpowiedzi jedynie w ramach swoich możliwości organizacyjnych. 

III.6. Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na 

konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie 

obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących zamawiającego, oraz o ile okaże się to 

konieczne do prawidłowej realizacji projektu lub przedmiotu zapytania (w szczególności ze 

względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami 

projektu). 

III.7. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie przedłużony termin składania ofert, o ile 

jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian. 

III.8. Informacja o treści pytań i udzielonych wyjaśnień oraz o modyfikacji treści zapytania zostanie 



 

 
3 

opublikowana w ten sam sposób co samo zapytanie. 

 

IV. Wymagania wobec oferenta i wykazanie ich spełniania 

IV.1. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani osobowo lub 

kapitałowo z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

IV.2. W celu wykazania spełniania wymagania wobec oferenta określonego w pkt IV.1 należy 

złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym według załącznika nr 2 

do zapytania ofertowego. 

IV.3. Oferent powiązany z zamawiającym w sposób określony w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 

odrzuconą.  

 

V. Kryteria oceny ofert 

V.1. Zamawiający dokona oceny nieodrzuconych ofert na podstawie poniżej przedstawionych 

kryteriów oceny ofert: 

Kryterium Waga 
Opis kryterium i sposobu przyznawania 

punktów 

Cena netto 90% 

Ocena kryterium zgodnie z wzorem: 

Najniższa oferowana cena netto spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu / cena netto 

oferowana w badanej ofercie x 90 pkt 

Termin realizacji 10% 

Ocena kryterium zgodnie z wzorem: 

Najkrótszy oferowany czas realizacji 

przedmiotu umowy spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu / oferowany 

termin realizacji przedmiotu umowy 

w badanej ofercie x 10 pkt 

 

V.2. Cena powinna być wyrażona w złotych bez uwzględnienia podatku VAT (cena netto). 

V.3. W razie braku określenia terminu realizacji zamawiający uzna, że oferent oferuje maksymalny 

zgodny z zapytaniem termin realizacji tj. 28 dni od daty podpisania umowy 
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V.4. Cena i inne warunki oferty nie będą podlegały negocjacjom. 

 

VI. Wymagania wobec oferty 

VI.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w zapytaniu 

ofertowym przy wykorzystaniu formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

VI.2. Ofertę należy dostarczyć na adres: 

Bausan Aluminium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Włocławska 131 

87-100 Toruń 

VI.3. Termin składania ofert upływa 11 października 2018 r. o godz. 15:00. Znaczenie ma czas 

otrzymania oferty przez zamawiającego. 

VI.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu oferenta, jednak zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów 

potwierdzających umocowanie osoby podpisującej ofertę. 

VI.5. Zalecamy, by oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami została umieszczona 

w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu. 

VI.6. Zalecamy, by oferta zawierała: 

1) na stronie tytułowej lub na kopercie wskazany tytuł zapytania ofertowego, 

2) parafki osoby upoważnionej na wszystkich stronach oferty oraz jej załącznikach. 

VI.7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 45 dni od upływu terminu składania ofert. W tym 

terminie powinna zostać podpisana umowa dotycząca realizacji zamówienia. 

VI.8. Oferta musi być kompletna, a złożone dokumenty i oświadczenia muszą zawierać 

potwierdzenie spełniania wymagań określonych w zapytaniu. 

VI.9. Wszelkie oświadczenia należy przekazać w oryginale, a inne dokumenty w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. 

VI.10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty 

i oświadczenia sporządzone w innym języku powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

VI.11. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

VI.12. Oferent może zastrzec, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane innym 

oferentom. Informacje te należy odpowiednio oznaczyć napisem: “Informacje stanowiące 

tajemnice przedsiębiorstwa” oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Oferent nie może zastrzec informacji stanowiących kryterium oceny ofert. 
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VII. Badanie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

VII.1. Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania ofertowego, w szczególności złożona 

po terminie, niekompletna lub niebędąca ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego 

albo w inny sposób niezgodna z przepisami prawa zostanie odrzucona z zastrzeżeniem 

wyraźnie określonej możliwości poprawienia błędów formalnych oraz uzupełnienia braków. 

VII.2. Zamawiający odrzuci również ofertę, jeżeli oferent nie wykazał, pomimo wątpliwości 

zamawiającego, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia.  

VII.3. Zamawiający dopuszcza poprawienie błędów formalnych oraz uzupełnienie braków 

w złożonej ofercie (nie dotyczy to kryteriów oceny ofert lub złej formy oferty czy braku 

podpisu na ofercie). O zaistnieniu takiej konieczności zamawiający powiadomi oferenta, 

kontaktując się drogą e-mailową zgodnie z danymi kontaktowymi zapisanymi w ofercie. 

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, zamawiający wyznaczy oferentowi termin na 

poprawienie błędów lub uzupełnienie braków. Niedokonanie tego skutkować będzie 

odrzuceniem oferty przez zamawiającego. 

VII.4. Uzupełniona lub poprawiona na wezwanie zamawiającego oferta powinna spełniać wszystkie 

wymogi zapytania ofertowego. 

VII.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia zgodności przedłożonych 

dokumentów i oświadczeń ze stanem faktycznym, w tym również poprzez wezwanie oferenta 

do wyjaśnienia treści dokumentów lub oświadczeń. 

VII.6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki, tj. takie, co do których nie ma wątpliwości 

jaka miałaby być poprawiona treść oferty. 

VII.7. Zamawiający dokona badania ofert zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. Oferty 

spełniające te wymogi zostaną poddane ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 

w zapytaniu. 

VII.8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów 

w ramach kryteriów oceny ofert. 

VII.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w uzasadnionym 

przypadku, w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę jaką jest 

w stanie zapłacić za wykonanie zamówienia lub w przypadku, gdy rozstrzygnięcie 

postępowania wiązałoby się z ryzykiem obniżenia wartości dofinansowania. 

VII.10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zostanie 

opublikowana w ten sam sposób co samo zapytanie. 

 

VIII. Podpisanie umowy 

VIII.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi podpisanie umowy z oferentem, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą. 
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VIII.2. W przypadku, gdy wybrany oferent nie podpisze umowy z zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

VIII.3. Zamawiający nie żąda wniesienia przez oferenta zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

IX. Załączniki 

1) formularz oferty 

2) oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 

3) wzór umowy 

4) rysunki opisujące przedmiotu zamówienia (udostępniane na zasadach określonych w pkt 

II.2.) 


