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Parcelanci, dnia 18 marca 2021 r. 

PISPS „SIDECAR” 

Parcelanci 8a 

26-010 Bodzentyn 

NIP 6412120194 

 

Zapytanie ofertowe nr  2/03/2021 

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0344/19  pn. Wdrożenie na rynek produkcji 

przyczep pszczelarskich, finansowanego z EFRR, w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora 

MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę urządzeń do produkcji przyczep 

pszczelarskich, wg warunków: 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Specyfikacja urządzeń planowanych do zakupu: 

Zestaw mobilny odciągu powietrza 
• zestaw standardowy przy jednym wózku mobilnym, 
• ramię samonośne, 
• wózek przesuwny mobilny 
• elementy regulacyjne ramienia umieszczone na zewnątrz 
• gładkie i proste w utrzymaniu wnętrze rur 
• przepustnica powietrza w standardzie 
• przesłona wlotu w ssawce 
• wentylator promieniowy ZWR-04 1,1kW 
• wysięgnik obrotowy dwubelkowy 4m + 2m z gniazdem przyłączeniowym do 
wentylatora 
• włącznik elektryczny. 
 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielnie zamówienia może ubiegać się sprzedający, który nie jest powiązany kapitałowo  

i osobowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) 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  

– weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu oferty (załącznik 1). 
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III. KRYTERIA OCENTY OFERTY 

1. Kryterium oceny – 100% cena netto. 

2. Metodologia wyliczenia najkorzystniejszej oferty: 

3. X = ( CN / CR × 100), gdzie: 

X – ilość uzyskanych punktów dla kryterium; 

CENA CN – najniższa oferowana cena; 

CENA CR – cena oferty rozpatrywanej; 

4. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów 

do uzyskania: 100. 

5. W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu 

będzie ten Oferent, który złożył wcześniej ofertę. 

6. W przypadku ofert złożonych w walucie innej niż PLN, w celu oceny ofert, wartość oferty 

przeliczona zostanie za złote polskie według kursu z dnia wpływu oferty, a w przypadku wpływu 

w dniu, w którym kurs nie jest podawany według kursu z dnia poprzedniego (NBP - Tabela A 

kursów średnich walut obcych). 

 

IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 25 marca 2021 r.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: biuro@sidecar.com.pl 

2. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego – Zbigniew Płaczkowski, tel. 668 187 582,  

e-mail: biuro@sidecar.com.pl 

3. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty (załącznik 1). 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Każdy dostawca może złożyć tylko 1 ofertę. 

8. Oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres dostawcy, nazwę/model oferowanego 

przedmiotu, termin dostawy, termin ważności oferty, kwotę zamówienia w cenie netto oraz 

brutto, termin i formę płatności, osobę do kontaktu ze strony Oferenta. 

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent/Sprzedający. 

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia realizacji zamówienia – do 30 dni od daty przesłania informacji o 

wyborze oferty. 

2. Miejsce realizacji zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

3. Warunki płatności – płatne po podpisaniu protokołu odbioru i przedłożenia faktury/rachunku 

na konto wskazane na fakturze/rachunku. 

 

VI. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

1. Oferent wybrany do dostawy przedmiotu zamówienia zostanie poinformowany za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Formularzu oferty. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień  

w odniesieniu do przedłożonej oferty. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia i nie wybrania żadnej z 

ofert. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik 1 – Formularz oferty. 

 


