Gliwice, dnia 22.12.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/2020/03
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU BUDOWLANEGO
W związku z realizacją projektu :
„Dywersyfikacja oferty dzięki inwestycji w maszyny i urządzenia oraz WNiP wspierające procesy
budowlane drogą do wzrostu konkurencyjności spółki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,
Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”
ogłaszamy postępowanie konkursowe w trybie zbierania ofert na dostawę narzędzi, maszyn i sprzętu

do prac budowlanych.
Niniejsze postepowanie ofertowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych Programowych w zakresie
kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY:

OPI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
44-100 Gliwice ul. Jasna 28
NIP: 631-266-05-48, REGON: 363512300
Numer telefonu: 791-150-000
Adres e-mail: a.olbrys@biuro-opi.pl.pl
Zainteresowane podmioty mogą uzyskać szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia
kontaktując się z koordynatorem projektu Panem Aleksandrem Olbryś w dni robocze w godzinach od
7.3o do 14.oo
Dane kontaktowe : adres e-mail : a.olbrys@biuro-opi.pl , telefon : 791-150-000

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe narzędzia, maszyny i sprzęt do prac budowlanych wg

poniższej specyfikacji.
Kod CPV dotyczący zamówienia :
CPV 43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
CPV 34921100-0 Zamiatarki drogowe
CPV 42141410-6 Wciągarki
CPV 16160000-4 Różne sprzęty ogrodnicze
CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze
CPV 43812000-8 Piły
CPV 44212310-5 Rusztowania
CPV 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa
CPV 42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
CPV 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne
CPV 42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty podpisania złożenia zamówienia.
Planowany termin podpisania umowy na dostawę : do 07.01.2021 r.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe maszyny, narzędzia i sprzęt do prac budowlanych .
wg poniższej specyfikacji :
1. Glebogryzarka (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Silnik minimum 4-suwowy
2. Moc silnika minimum 3,4 kW
3. Minimum 2 biegi do przodu oraz 1 bieg do tyłu
4. Szerokość robocza minimum 80 cm
5. Rok produkcji od 2020 r.

2. Pochyła wyciągarka liniowa – dekarska na drabinie (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach.
1. Wyciągarka o długości minimalnej 11 mb
2. Silnik o mocy minimum 1 kW
3. Uciąg minimum 150 kg
4. System jezdny na drabinie
5. Rok produkcji od 2020 r.
3. Zamiatarka spalinowa (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Silnik minimum 4-suwowy
2. Moc silnika minimum 4,4 kW
3. Minimum 5 biegów do przodu oraz 2 biegi do tył
4. Szerokość robocza minimum 80 cm
5. Rok produkcji od 2020 r.
4. Pilarka spalinowa łańcuchowa (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Pojemność skokowa minimum 50 cm3
2. Moc silnika minimum 2,8 kW
3. Długość prowadnicy w przedziale od 35 cm do 40 cm
4. Rok produkcji od 2020 r.
5. Agregat prądotwórczy (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Silnik minimum 4-suwowy
2. Moc silnika minimum 5,5 kW
3. Silnik o pojemności minimum 400 cm3
4. Rok produkcji od 2020 r.
6. Przecinarka spalinowa 400mm (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Silnik minimum 2-suwowy
2. Moc silnika minimum 4 kW
3. Silnik o pojemności minimum 80 cm3
4. Średnica tarczy minimum 400 mm
5. Masa własna maszyny do 11 kg
6. Rok produkcji od 2020 r.

7. Rusztowanie elewacyjne – aluminiowe (1 kpl.) o następujących kluczowych elementach składowych i
parametrach :
1. Rusztowanie o powierzchni minimum 103 m2
2. Wysokość górnego pomostu minimum 8 m
3. Wysokość robocza minimum 9,5 m
4. Kompletny zestaw powinien zawierać :
- Drabiny
- Poręcze
- Podesty komunikacyjne
- Deski burtowe
5. Rok produkcji od 2020 r.
8. Rusztowanie przestawne – jezdne (1 kpl.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Rusztowanie na kółkach pozwalające na jazdę bez demontażu
2. Wysokość robocza minimum 4,9 m
3. System aluminiowy
4. Rok produkcji od 2020 r.
9. Zsyp na gruz (1 kpl.) o następujących kluczowych elementach składowych i parametrach :
1. Długość zsypu minimum 11m
2. Zsyp z systemem montażowym
3. Zsyp powinien mieć możliwość rozbudowy o następne moduły wydłużające jego zasięg
4. Rok produkcji od 2020 r.
10. Agregat malarsko - szpachlarski (1 kpl.) o następujących kluczowych elementach składowych i
parametrach :
1. Napęd hydrodynamiczny
2. Zwijany wąż minimum 9 metrów
3. Pistolet do natrysku farb i gładzi
4. Zasilanie w przedziale od 220v do 240v
5. Wyświetlacz LED z czasem pracy, ciśnieniem, objętością oraz diagnostyką
6. Układ czyszczenia
7. Układ odłączania pompy bez narzędzi

8. Agregat powinien nanosić materiały takie jak :
- Farby elewacyjne
- Farby rozpuszczalnikowe
- Powłoki ogniochronne
- Powłoki epoksydowe
- Struktury (skórka pomarańczy)
- Gotowe gładzie gipsowe
9. Ciężar maszyny do 90 kg
10. Rok produkcji od 2020 r.
11. Betoniarka (1 szt.) o następujących kluczowych parametrach :
1. Moc silnika minimum 900W
2. Zasilanie w przedziale od 220v do 240v
3. Minimum 23 obroty bębna na minutę
4. Pojemność minimum 140 litrów
5. Przechył bębna poprzez przekładnie ślimakową
6. Rok produkcji od 2020 r.
12. Młot udarowo-obrotowo-wiercąco-kujący (1 kpl.) o następujących kluczowych elementach
składowych i parametrach :
1. Moc minimalna 1500 w
2. System mocowania grotów SDS-MAX
3. System LED informujący o zużyciu szczotek
4. Energia uderzenia minimum 19J
5. Walizka transportowa
13. Szlifierka do betonu (1 kpl.) o następujących kluczowych elementach składowych i parametrach :
1. Średnica tarczy urządzenia minimim 120 mm
2. Moc minimalna 1350 W
3. Możliwość podłączenia odkurzacza systemowego
4. Zestaw wraz z dyskiem ściernym oraz tarczą szlifierską do urządzenia
5. Walizka transportowa
6. Rok produkcji od 2020 r.

14. Dwubiegowa elektroniczna mieszarka (1 szt.) o następujących elementach składowych i kluczowych
parametrach :
1. Moc minimum 1800W
2. Mieszarka do obciążeń minimum 70kg
3. Mieszarka dwubiegunowa
4. Możliwość montażu mieszadła o średnicy minimum 175 mm
5. Rok produkcji od 2020 r.
15. Piła stołowa (1 kpl.) o następujących elementach składowych i kluczowych parametrach :
1. Zestaw ze stołem na dwóch kołach
2. Średnica tarczy w przedziale od 250 mm do 270 mm
3. Moc minimalna 1500W
4. Możliwość ustawienia kątów 45 i 90 stopni
5. Waga zestawu (piła + stół) do 50 kg
6. Rok produkcji od 2020 r.
16. Myjka ciśnieniowa (1 szt.) o następujących elementach składowych i kluczowych parametrach :
1. Minimalne ciśnienie 140 barów
2. Przepływ wody minimum 500 litrów na godzinę
3. Wąż zwijany na bęben wbudowany w myjkę
4. Wąż o długości minimum 10 metrów
5. Rok produkcji od 2020 r.
Kluczowe warunki gwarancji : minimalny okres gwarancji : 24 miesiące
IV. PODMIOTY UPRAWNIONE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty , które nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych 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 przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

2.

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.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń
załączonych do oferty.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być złożona w walucie PLN.
2. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty,
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego lub na formularzu własnym
zawierającym przynajmniej wszystkie elementy zawarte w załączniku nr 1, powinna być opatrzona
pieczątką oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania ofert ze strony Oferenta.
3. Do oferty należy obowiązkowo złożyć „Oświadczenia oferenta” na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty bez załączonego oświadczenia nie
będą rozpatrywane.
4. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeśli jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania
ofertowego.
7. W związku z odrzuceniem oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta może być przesłana mailem wyłącznie na adres: a.olbrys@biuro-opi.pl lub pocztą jako list
polecony lub przesyłką kurierską; lub dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego.
2. Termin nadsyłania / składania ofert upływa dnia 30.12.2020 roku.
3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być
złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr UE/2020/03”.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie
ofertowe nr UE/2020/03”, a oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf).
5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub
jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą powinien wynosić nie mniej niż 14 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
1. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące oferentów określone w
punkcie IV oraz dotyczące przedmiotu zapytania określone w punkcie III niniejszego Zapytania
ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów :
KRYTERIUM OCENY

PUNKTY

1. Cena netto (w PLN)

80%

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia

20%

2. Sposób oceny poszczególnych kryteriów :
Kryterium 1 – cena netto

Kryterium 2 – termin dostawy *)

Cena najtańszej oferty

Ocena = 80 pkt.

x

( -------------------------------)
Cena rozpatrywanej oferty

Najkrótszy termin dostawy

Ocena = 20 pkt.

x

( -------------------------------)
Termin rozpatrywanej oferty

Gdzie (dla kryterium 2) :
Termin dostawy rozpatrywanej oferty - oznacza liczbę tygodni na realizację dostawy liczonych od dnia zawarcia umowy.
Najkrótszy termin dostawy - oznacza liczbę tygodni na realizację dostawy liczonych od dnia zawarcia umowy.

3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
4. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę w danym
kryterium, oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt.
5. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu
składania ofert.
7. Nie przewiduje się udziału Oferentów w otwarciu ofert.
8. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości. Za najkorzystniejszą
ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największą
liczbę punktów.
X. PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSU
Zamawiający umieści informację o wyborze Dostawcy na stronie ministerialnej Baza Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na swojej stronie internetowej :
www.invest-opi.pl.

X. POZOSTAŁE KWESTIE
1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia, tj. pkt. III Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim
Oferentom oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie
ministerialnej Baza Konkurencyjności - www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. W przypadku wprowadzenia zmian jak w punkcie 1 Zamawiający przedłuży jednocześnie termin
składania ofert o kolejne 7 dni.
3. Złożenie oferty przez Oferentów nie stanowi zawarcia umowy.
4. Dopuszcza się zmianę warunków umowy zawartej w efekcie niniejszego zapytania w zakresie
terminu realizacji zamówienia wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych,
trudnych do przewidzenia w momencie składania oferty, takich jak np. problemy z dostawą
potrzebnych składowych zamówienia koniecznych do jego pełnej realizacji w związku z sytuacją
epidemiczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyn
na każdym jego etapie. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu
poprzednim.
Załacznik 1 – wzór oferty
Załącznik 2 – oświadczenia Ofertenta

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego UE/2020/03
złożonego przez Zamawiającego :
OPI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Formularz oferty
Data wystawienia oferty : …………………………………….
Termin ważności oferty : ..…….…………………….

……………………………….……………………….

Nazwa i adres firmy oferenta
lub pieczęć firmowa

Lp

Szczegóły oferty

Przedmiot oferty

1

Glebogryzarka

2

Pochyła wyciągarka liniowa – dekarska na
drabinie

3

Zamiatarka spalinowa

4

Pilarka spalinowa łańcuchowa

5

Agregat prądotwórczy

6

Przecinarka spalinowa 400mm

7

Rusztowanie elewacyjne - aluminiowe

8

Rusztowanie przestawne - jezdne

9

Zsyp na gruz

10

Agregat malarsko – szpachlarski

11

Betoniarka

12
13

Młot udaraowo – obrotowo – wiercąco kłujący
Szlifierka do betonu

14

Dwubiegowa elektroniczna mieszarka

15

Piła stołowa

16

Myjka ciśnieniowa

Nazwa, model, symbol, itp.
oznaczenie produktu

Cena netto
za komplet

Uwagi /
parametry *)

*) brak wpisania parametrów urządzenia oznacza, że urządzenie spełnia wszystkie kluczowe parametry zamawiającego określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym w części III (Szczegółowy opis przedmniotu zamówienia).

Suma wartości oferty netto : ………………………………..…… zł.
Termin dostawy kompletnego zamówienia w tygodniach : …………………………………….
(liczony od dnia podpisania umowy / złożenia zamówienia)
………………………………..…………………………………….

Podpis osoby/ób składających ofertę

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UE/2020/03
złożonego przez Zamawiającego :
OPI Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
…………………………………………….

Miejscowość i data

Oświadczenia oferenta
W związku ze złożeniem oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr UE/2020/03 składam/y
następujące oświadczenia :
1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i uznaję się za związanego
określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz że uzyskałem wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia tj. warunkami i
wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie, wiedzę i zasoby techniczne do wykonania
przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego zgodnie z treścią zapytania ofertowego, w tym w
zakresie w terminu realizacji zamówienia.
4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym tj. nie pozostaję z nim, jego zastępcami
prawnymi, osobami upoważnionymi w jego imieniu do zaciągania zobowiązań ani osobami
wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i/lub przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawców / wykonawców w ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego
w relacji jaka mogłaby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności
polegającym 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.

…….……………………………………………………...
(pieczęć i podpis Oferenta)

