
            
 
 
            

 

Zabrze; 11.03.2017 
Miejscowość, data 

 
Zamawiający: 
PPHU KROPKA s.c. 
Joanna i Artur Sufranek 
ul. Wolności 306 O 
41-800 Zabrze 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Gilotynę 
 
Data publikacji Zapytania ofertowego: 11.03.2017 
Miejsce/sposób publikacji zapytania ofertowego/sposób upublicznienia: 

• Strona www Zamawiającego  
• Wysłanie do 3 potencjalnych oferentów 

 
Wydatek dokonywany jest w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 Innowacje w MŚP 
 
Tytuł Projektu: Wzrost poziomu innowacyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej, 
produktowej oraz nietechnologicznej na rynek usług poligraficznych. 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
1. Zakup gilotyny o minimalnych lub równoważnych parametrach/funkcjonalnościach: 

• Długość linii cięcia: 720 mm, 
• Grubość cięcia: 80 mm, 
• Minimalna resztka: 20 mm, 
• Głębokość stołu: 720 mm, 
• Napęd docisku: hydrauliczny, 
• Siodło sterowane wrzecionem,  
• Optyczne wyświetlanie linii cięcia,  
• Panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem,  
• Regulowana siła nacisku,  
• Dysze powietrzne pozwalające na łatwe przenoszenie dużych stosów papieru, 
• Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali szybkotnącej HSS,  
• Dodatkowy nóż na wymiany, 
• Kurtyna bezpieczeństwa – fotokomórka w stole przednim. 

 
KOD CPV: 42991100-0 
 
 
 

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO: do 
28.04.2017 
MIEJSCE DOSTAWY: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 306 O 

 
 



            
 
 
            

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM 
 

1. Warunki dotyczące oferty: 
 

a) Oferta powinna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszego 
zapytania i powinna zawierać oświadczenia wskazane w załączniku nr 1. 

b) Wartość oferty musi być przedstawiona w PLN. 
c) Oferta powinna być podpisana ze strony oferenta przez osobę upoważnioną do reprezentacji 

lub upoważnionego pełnomocnika, które pełnomocnictwo należy dostarczyć w oryginale. 
d) Wszelkie dokumenty dołączone przez oferenta do oferty w przypadku, gdy są kopiami 

powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji/pełnomocnika. 

e) Oferta powinna być ważna 60 dni od daty upływu terminu złożenia oferty. 
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  

 
 

2. Warunki dotyczące oferenta: 
 

a) Oferent powinien posiadać potencjał organizacyjny, techniczny i finansowy do realizacji 
całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym w zapytaniu 
ofertowym. 

b) Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu złożenia ofert. 
c) Oferent nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

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 : 

• 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. 

 
d) Oferent zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w zakresie sprzedaży gilotyn - 

min. 10 gilotyn w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty upływu terminu złożenia oferty.  
e) Oferent zobowiązany jest posiadać serwis fabryczny oraz świadczyć usługi serwisowe 

gwarancyjne i pogwarancyjne. 
 
Spełnienie w/w wymagań oferent potwierdza stosownymi oświadczeniami stanowiącymi 
obligatoryjne załączniki do oferty – wzory oświadczeń ujęto w załączniku nr1. Oferty złożone bez 
oświadczeń nie będą rozpatrywane. 
 

3. Sposób składania oferty: 
 
Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w następującej formie: 
  

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur@sufranki.pl 
lub 



            
 
 
            

 

• za pośrednictwem poczty na adres: 
PPHU KROPKA S.C. Joanna i Artur Sufranek, ul. Wolności 306 O, 41-800 Zabrze 
lub 

• dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego. 
 
Osoba do kontaktów ws. zapytania ofertowego: 
Imię nazwisko: Artur Sufranek - Współwłaściciel 
e-mail: artur@sufranki.pl 
telefon: +48 501 428 048 
  
Termin składania ofert: 24.03.2017 
(decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) 
Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

IV. SPOSÓB OCENY/ PROCEDURA WYBORU OFERT: 
 

Ocena ofert obejmuje 2 etapy: 
1. Ocena formalną oferty polegająca na weryfikacji czy oferta: 

a) została złożona w terminie i miejscu zgodnym z zapytaniem  
b) została złożona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub innym 

formularzu, który zawiera informacje tożsame z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 oraz 
zawiera wskazane w zapytaniu i załączniku nr 1 oświadczenia oferenta 

c) została podpisana wraz z oświadczeniami oferenta zgodnie z reprezentacją właściwą dla 
oferenta 

Ocena ma charakter zero-jedynkowy w oparciu o to, czy oferent spełnia/nie spełnia w/w 
wymogi formalne. 
Oferta musi spełnić wszystkie w/w warunki, aby przejść do etapu oceny merytorycznej. 
Oferentowi przysługuje prawo do wycofania/poprawy złożonej oferty przed upływem terminu 
składania ofert. 
Oferentowi nie przysługuje prawo do uzupełnienia/poprawienia oferty po upływie terminu 
składania ofert. 
 

2. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej pod 
kątem wskazanych kryteriów oceny: 

 
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp. Kryteria oceny  Waga - Ilość punktów 
1. Cena netto 70 

2. Warunki gwarancji 

Czas reakcji na usterkę w ramach gwarancji od 
momentu przyjęcia zgłoszenia: 

Powyżej 48h – 0 pkt. 
Poniżej lub równy 48h – 10 pkt. 

3. Długość trwania gwarancji 

Do 12 m-cy włącznie – 0pkt. 
Od 12 m-cy do 24 m-cy włącznie – 10 pkt. 

Powyżej 12 m-cy – 20 pkt. 
 Razem maksymalnie 100 

 
Obliczanie punktów zgodnie z poniższą metodologią: 



            
 
 
            

 

 
KRYTERIUM 1 

+ 

KRYTERIUM 2 

+ 

KRYTERIUM 3 

= 
WARTOŚĆ 

PUNKTOWA 
OFERTY 

Cena najtańszej 
oferty/ Cena 

badanej oferty 
x70% 

Czas reakcji 
powyżej 48h – 0pkt. 
Czas reakcji poniżej 

lub równy 48h – 
10pkt. 

Poniżej lub równo 
12 m-cy – 0pkt. 

12-24 m-ce 
włącznie – 10pkt. 

Powyżej 24 m-ce – 
20 pkt. 

Do realizacji zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, która uzyska największą wartość 
punktową. 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji cenowych z oferentem/oferentami. 
2. Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane 

oferty. 
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i podpisze umowę z wybranym 

wykonawcą/złoży pisemne zlecenie realizacji zakresu zapytania ofertowego. 
4. Informacja o wynikach postępowania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach, w 

których było publikowane zapytanie ofertowe. 
 

V. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO: 
 

1. Unieważnienia zapytania ofertowego w wypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych, których 
nie można zidentyfikować na etapie przygotowania zapytania. 

2. Wprowadzenia zmian do umowy/pisemnego zlecenia, wcześniej uzgodnionych i 
zaakceptowanych przez wybranego oferenta w zakresie terminu dostawy. 

 
 

Z poważaniem, 
Artur Sufranek 

Współwłaściciel  
PPHU KROPKA S.C.  



            
 
 
            

 

Załącznik 1 
Wzór formularza ofertowego 

Dane oferenta 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
(nazwa, adres) 

Oferuje realizację przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z poniższym zakresem: 

 Zakres przedmiotu zapytania 
ofertowego 

Parametry techniczne Cena 
netto 

Cena 
brutto 

1. 

Gilotyna o minimalnych lub 
równoważnych 
parametrach/funkcjonalnościach 
(nazwa handlowa):...... 

   

   
2. Długość trwania gwarancji ..……. M-cy 
3. Warunki gwarancji – czas reakcji na usterkę w ramach 

gwarancji od momentu przyjęcia zgłoszenia  ……… Godz. 

Załączniki obligatoryjne: 

• Oświadczenia oferenta dot. potencjału, związania ofertą 
• Oświadczenie o sprzedaży 
• Oświadczenie oferenta dot. braku powiązań 

 

Miejscowość i data przygotowania oferty Podpis i pieczątka oferenta 
 



                       

 

Dane oferenta 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
(nazwa, adres)  

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA DOT. POTENCJAŁU 

 

Oferent oświadcza, że posiada potencjał organizacyjny, techniczny i finansowy do 

realizacji całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego w terminie i miejscu 

wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

 

Miejscowość i data przygotowania oferty Podpis i pieczątka oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT.ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

 

Oferent oświadcza, że jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu 
złożenia ofert. 

 

Miejscowość i data przygotowania oferty Podpis i pieczątka oferenta 

 

 

 
 
 
 



                       

 

Dane oferenta 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
(nazwa, adres)  
 

OŚWIACZENIE OFERENTA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA 
 
Oferent oświadcza, że posiada doświadczenie w zakresie sprzedaży gilotyn zgodnej z 
opisem w zapytaniu - min. 10 gilotyn w okresie ostatnich trzech lat licząc od daty 
upływu terminu złożenia oferty zgodnie z poniższą tabelą 
 

Nazwa Gilotyny Ilość sztuk Cena netto Termin 
realizacji 

Nazwa 
klienta 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 
Miejscowość i data przygotowania oferty Podpis i pieczątka oferenta 

  



                       

 

 

Dane oferenta 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
(nazwa, adres)  

OŚWIADCZENIE OFERENTA DOT. BRAKU POWIĄZAŃ 

Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo 

z zamawiającym. 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 na1

 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. 

 

Miejscowość i data przygotowania oferty Podpis i pieczątka oferenta 
 

                                                           
1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane 
przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy 
Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. 


