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Zaproszenie do składania ofert 

 

Jasło, dnia 03.12.2018 

 

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 PPHU GAMART S.A. 

zaprasza do składania ofert na realizację zadania Zakup i instalacja pozostałych nowych maszyn i 

urządzeń (wózek widłowy 3,5 tonowy; wózek podnośnikowy elektryczny 1,5 tonowy) 

 

1. Zamawiający: 

PPHU GAMART Spółka Akcyjna 

ul. Towarowa 29,  38-200 Jasło 

NIP:  6851133046 

REGON:  370316535 

KRS:  0000067267 

2. Rodzaj zamówienia: dostawy 

3. Nazwa zamówienia:  

Zakup i instalacja pozostałych nowych maszyn i urządzeń (wózek widłowy 3,5 tonowy; 

wózek podnośnikowy elektryczny 1,5 tonowy) 

4. Informacje ogólne 

a. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na 

składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych 

językach niż polski, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski 

b. W niniejszym postępowaniu forma pisemna obowiązuje dla ofert oraz dla wszelkich 

czynności podejmowanych po złożeniu ofert, w tym informacji o wykluczeniu Wykonawcy, o 

odrzuceniu ofert, wyników postępowania, informacji o nieprawidłowościach i odpowiedzi na 

nie oraz wszelkich innych czynności związanych ze środkami ochrony prawnej. 

c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej 

oferty niezależnie od wyniku postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania strony 

nie mają prawa wnosić roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z 

przygotowaniem i przedłożeniem ofert 

d. Postępowanie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w myśl wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

2020 

e. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze 

zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów 

z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 

celów. 
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f. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w 

sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, nie zawężając jednocześnie 

konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do 

osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji Oferentów oraz nierównego ich 

traktowania. 

5. Opis przedmiotu zamówienia: 

a) przedmiot zamówienia:   

 Nowy wózek widłowy 3,5 tonowy (1 sztuka); Nowy wózek podnośnikowy elektryczny 

1,5 tonowy (1 sztuka), ilość łącznie: 2 sztuki 

b) specyfikacja techniczna:  

WÓZEK WIDŁOWY SPALINOWY 1 sztuka 

- fabrycznie nowy, 

- rok produkcji 2018 lub 2019, 

- udźwig: 3500 kg, 

- moc silnika: min 35 kW, 

- ważne badanie UDT, na koszt PPHU "GAMART" S.A., 

- zasilanie silnika (napęd): olej napędowy, 

- przekładnia automatyczna, pedał jazdy precyzyjnej, 

- regulowana kolumna kierownicy, 

- wspomaganie układu kierowniczego, 

- wysokość podnoszenia od 4300 do 4700 mm, 

- długość wideł L = 1500 mm, 

- krata zabezpieczająca kierowcę od strony ładunku, 

- zintegrowany przesuw boczny wideł, 

- maszt TRIPLEX z pełnym wolnym skokiem, 

- przechył masztu przód/ tył: 6°/ 12°, 

- opony przód: 2 szt. pneumatyczne, 

- opony tył: 2 szt. pneumatyczne, 

- wysokość całkowita: max 2350 mm, 

- prześwit min 150 mm w środku rozstawu osi, 

- osłona kabiny, 

- pełne oświetlenie (szperacze, światła pozycyjne, stop, kierunkowskazy), 

- sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, 

- uchwyty umożliwiające łatwe wsiadanie/ wysiadanie operatora, 

  - komfortowe, regulowane i amortyzowane siedzenie operatora wraz z pasem                 

bezpieczeństwa, 

  - wielofunkcyjny panel z wyświetlaczem,  

- lusterko wsteczne 
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WÓZEK PALETOWY ELEKTRYCZNY 1 sztuka 

- fabrycznie nowy, 

- rok produkcji: 2018 lub 2019, 

- udźwig nominalny: 1300 – 1700 kg, 

- wysokość podnoszenia: 2500 – 3100 mm, 

- odległość środka ciężkości ładunku: 600 mm, 

- maszt: DUPLEX z częściowo wolnym skokiem, 

- wysokość masztu w stanie złożonym:  1800 - 2200 mm, 

- widły: 65 x 185 x 1150 mm, 

- szerokość wózka: max 900 mm, 

- promień skrętu : max 1700 mm, 

- prędkość jazdy: 4 – 7 km/h, 

- napęd elektryczny, 

- bateria: 24V/280Ah 

- prostownik: 24V, 

- ogumienie: poliuretan (rolki podwójne), 

- wyłącznik awaryjny, 

- klakson, 

- licznik motogodzin, 

- płynne, precyzyjne podnoszenie i opuszczanie ciężaru, 

- deklaracja zgodności, 

- ważne badania UDT, na koszt PPHU "GAMART" S.A. 

c) Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV:   

42415110-2  Wózki widłowe 

42415000-8  Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 

d) termin realizacji umowy:  31.03.2019r. Zamawiający zakłada możliwość wydłużenia terminu 

realizacji umowy pod warunkiem zgody Instytucji Wdrażającej (Banku Gospodarstwa 

Krajowego) w uzasadnionych przypadkach lecz nie później niż 30.06.2019 roku 

e) miejsce realizacji umowy:  ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło  

 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 Posiadają potencjał, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 nie zalegają z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne 

 nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego 
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Weryfikacja spełnienia ww. warunku zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie 

oświadczenia Wykonawcy złożonego na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 

ofertowego – załącznik nr 1 Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.   

7. Informacje o ofercie: 

a) Ofertę i załączniki do oferty należy przedstawić na formularzach załączonych do niniejszego 

zapytania ofertowego - załącznik nr 1 – Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, w tym oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

b) Oferta i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowane 

c) Każda strona oferty i załączników do oferty musi być parafowana. 

d) Termin ważności oferty: min. 60 dni. 

e) Waluta oferty: PLN 

f) Cena netto oferty musi uwzględniać: 

 dostawę loco 38-200 Jasło 

 uruchomienie przedmiotu zamówienia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 

obsługi technicznej przedmiotu zamówienia 

g) Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. 

h) Maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 5 dni roboczych. 

i) Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta 

skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. 

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające następujące warunki: 

a) spełnienie warunków określonych w pkt. 11 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; 

niespełnienie wymogów formalnych określonych w pkt. 11 skutkuje odrzuceniem oferty), 

b) spełnienie warunków określonych w pkt. 5 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; 

niespełnienie warunków określonych w pkt. 5 skutkuje odrzuceniem oferty), 

c) spełnienie warunków określonych w pkt. 6 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; 

niespełnienie warunków określonych w pkt. 6 skutkuje odrzuceniem oferty), 

d) spełnienie warunków określonych w pkt. 7 dopuszcza ofertę do rozpatrywania (ocena 0/1; 

niespełnienie warunków określonych w pkt. 7 skutkuje odrzuceniem oferty), 

9. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie (waga):  

 cena netto maszyny – waga 70%, 

 okres gwarancji – waga 20%, 

 czas reakcji serwisowej - waga 10% 

Maksymalny termin dostawy 31.03.2019r. Zamawiający zakłada możliwość wydłużenia terminu 

realizacji umowy pod warunkiem zgody Instytucji Wdrażającej (Banku Gospodarstwa 

Krajowego) w uzasadnionych przypadkach lecz nie później niż 30.06.2019 roku 

Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 5 dni. 

10. Sposób przyznawania punktacji w kryteriach wyboru oferty: 

P = Pc+Pg+Ps  
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Pc = (Cn/Co)*Cw 

Pg = (Gn/Go)*Gw  

Ps = (Sn/So)*Sw 

gdzie: 

P – łączna liczba uzyskanych punktów przez rozpatrywaną ofertę (ocena końcowa) 

Pc – liczba punktów w kryterium „cena netto” 

Pg – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” 

Ps – liczba punktów w kryterium „czas reakcji serwisowej” 

Cn – najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych 

Co – cena netto rozpatrywanej oferty 

Cw – waga kryterium „cena netto” (70%) 

Go – okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie 

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych 

Gw – waga kryterium „okres gwarancji” (20%) 

Sn – najkrótszy czas reakcji serwisowej spośród wszystkich ofert ważnych i nie odrzuconych 

So – czas reakcji serwisowej rozpatrywanej oferty 

Sw – waga kryterium „czas reakcji serwisowej” (20%) 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ocenę końcową.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 100. 

11. Miejsce, termin i forma składania ofert:  

a) termin składania ofert:  12.12.2018 r.  godz. 12:00 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do zakładu Zamawiającego PPHU 

GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, 

b) miejsce składania ofert: PPHU GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

c) forma składania ofert:  

Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską. 

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej: 

„Oferta – wózki PO IR 3.2.2. Nie otwierać do 12.12.2018r. godz. 12:00” 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2018 r. o godz. 12:30 w zakładzie Zamawiającego  

pod adresem: PPHU GAMART Spółka Akcyjna, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło.  

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne. 

Bezpośrednio przez otwarciem ofert Oferenci zostaną poinformowani o kwocie jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Oferenci zostaną poinformowani w trakcie spotkania o 

ilości złożonych ofert, nazwach i adresach Oferentów, cenach poszczególnych ofert, a także o 

informacjach dotyczących pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferenci będą mieli możliwość 

zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów 

dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 

13. Wybór oferty przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14.12.2018 r. 

14. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających: 
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Nie przewiduje się. 

15. Informacja o możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych: 

Nie dopuszczono. 

16. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym; o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się 

Wykonawcy powiązani 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:  

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

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  

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. 

17. Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  

a) zaistnienie innych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 

prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron 

umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 

umowy zgodnie z zamówieniem, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy. 

18. Informacje dodatkowe: 

a) Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą powinna być przekazywana 

pisemnie lub elektronicznie. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w 

przypadku przekroczenia budżetu zaplanowanego na realizację zadania. 

c) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

d) W przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie Wykonawcy uzyskali tę samą liczbę punktów w toku 

oceny ofert zostanie wybrana oferta Wykonawcy z krótszym terminem realizacji zadania  

19. Osoba uprawniona do kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Wacław Seredyński 

Dyrektor Handlowy Dywizji Maszyn 
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e-mail:  wseredynski@gamart.pl 

tel.: (13)4485533 

20. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania 

ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej oraz na Bazie 

Konkurencyjności bez wskazania źródła zapytania. 

21. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego, o 

każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej i na 

stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.pl, oraz zawiadomi Oferentów, którzy zgłosili 

swoje zainteresowanie postępowaniem. 

W przypadku zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający odpowiednio wydłuży termin 

składania ofert o okres nie krótszy niż 2 dni robocze licząc od pierwotnego terminu składania ofert. 

W  takim  przypadku  wszelkie  prawa i zobowiązania – Oferenta i Zamawiającego – będą 

podlegały nowemu terminowi. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

wydłużenie  terminu do składania pytań. 

22. Złożenie oferty przez Oferenta oznacza akceptację treści zapytania, specyfikacji technicznej 

przedmiotu zamówienia, wzoru umowy dostawy. 

23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź też powtórzenia 

czynności w przypadku, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego 

wyniki w sposób sprzeczny z prawem. 

24. Link do ogłoszenia na stronie Zamawiającego:   

www.gamart.pl zakładka: ogłoszenia podstrona Projekt nr 2 

25. Tytuł projektu: 

„Uruchomienie produkcji łukowych kształtek giętych w zakresie średnic 180-630mm w 

oparciu o własne wyniki prac B+R” 

26. Nr projektu i umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1392/18 

27. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakiekolwiek znaki towarowe, prawa ochronne, 

prawa własności przemysłowej, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, iż wskazane 

definicje określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych czy użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego 

typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. 

28. Załączniki do zapytania ofertowego: 

a) Załącznik nr 1 - Oferta i Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym 

oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, 

b) Załącznik nr 2 - wzór umowy dostawy 

 

http://www.polzdob.pl/

