
 

 

 

 

Zduńska Dąbrowa  dn. 14.08.2017 r. 
 

 ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:      

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

                 im. Jadwigi Dziubińskiej 

       Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 

 

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej  dla Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.  

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień: (CPV): 34142200-6 
 
Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej  dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 
 
Minimalne parametry  ładowarki przegubowej - 1 szt. 

- skręt na dwóch przegubach po środku 

- silnik minimum  - 3-cylindry, co najmniej  35 KM, 

- silnik chłodzony cieczą 

- pełna rama kabiny 

- zabudowa silnika  

- proste ramie wysięgnika 

- napęd hydrostatyczny z rewersem w joysticku 

- przeniesienie napędu poprzez wał kardana 

- hamulec ręczny postojowy 

- wskaźniki:  poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego oraz włącznik prądu, 

- chłodnica oleju nie zintegrowana z chłodnicą płynu chłodzącego, 

- trzecia funkcja hydrauliki  

- euro złącze hydrauliczne do mocowania osprzętu , 

- szerokość nie mniejsza niż 100 cm. 

- wysokość podnoszenia co najmniej  3,1 m. 

- regulowana kolumna kierownicy 

- fotel operatora z regulacją i pasami bezpieczeństwa 

- co najmniej dwa siłowniki do podnoszenia ramienia 

 
IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający wydatkuje środki publiczne w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 z późn. zm.) na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą”. 

2. Zamawiający obowiązany jest do przestrzegania zasad gospodarki finansowej, wynikających z ustawy o 

finansach publicznych w tym m. in. do wydatkowania środków publicznych: 

a. Na cele i w wysokościach określonych w planie finansowym szkoły, 

b. W sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zobowiązań. 

3. Przy udzielaniu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, 

zamówienia powinny być udzielane przy zachowaniu przepisów Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych 



 

 

 

 

 

V. TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Harmonogram: od momentu podpisania umowy w terminie 14 dni. 

2. Miejsce realizacji zamówienia:   

      Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w przypadku nie możliwości wyłonienia wykonawcy. 

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach  a 

zamawiający w wyniku negocjacji wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę zamówienia.  

 
VI. DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU UPRAWNIENI   SĄ  WYKONAWCY, KTÓRZY POSIADAJĄ: 

1. Uprawnienia -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. Wiedza i doświadczenie - posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, nie wyrządzili szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub nienależyte wykonanie 

zamówienia oraz szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu,  

4. Doświadczenie - posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży sprzętu rolniczego w tym 

ładowarek,  nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości, 

5. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

dostarczenia i uruchomienia sprzętu. 

6. Lista dokumentów -  jakie oferent jest zobligowany złożyć : 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (można do oferty dołączyć folder z ładowarką) 

2. Oświadczenie  Załącznik nr 2 

VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 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, w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:  

1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia wraz z formularzem ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2  

2. Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie analizy dokumentów i informacji 

przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o formułę 

„spełnia/nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować 

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta traktowana będzie jako odrzucona. 

 
IX. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.  



 

 

 

 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.  

4. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy (w takim przypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny 

być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.  

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:  

a) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1. z podaniem ceny na całość zamówienia oraz okresu           

    gwarancji w miesiącach (można do oferty dołączyć folder z ładowarką) 

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w tym między innymi o braku 

prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe – zgodnie z Załącznikiem nr 2 zapytania ofertowego,  

c) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa 

pełnomocnik Wykonawcy. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 

upływem terminu na składanie ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

X.  KRYTERIA WYBORU OFERTY: 

1. Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodne z treścią i przedmiotem zamówienia oraz 

spełniające wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 

2. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:  

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów 

oceny ofert:  

a. Cena 80% = 80 punktów  

b. Okres gwarancji 20% = 20 punktów  

 

a. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:   

Cena oferty najtańszej   

------------------------------- x 80 = liczba punktów   

Cena oferty badanej 

   

b. Punkty za kryterium „okres gwarancji”  będzie rozpatrywany wg następującej tabeli: 

Ilość miesięcy 1-12 13-24 25-36 37-48 49-60 

Ilość pkt. 4 8 12 16 20 

 

 

Punty za kryterium ceny i kryterium okres gwarancji zostaną zsumowane tworząc punktową wartość 
oferty.  

 

3. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.  

4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto zamówienia.  

5. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od 

towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.  

6. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

7. Termin związania ofertą – 14 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert 

XI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego 

Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej   

w Zduńskiej Dąbrowie 64,  99-440 Zduny.  

z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące dostawy fabrycznie nowej 

ładowarki przegubowej”.  

2. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2017 roku do godz. 11.00. Decyduje data wpływu do 

Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 

 



 

 

 

 

 
XII. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego.  

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określi umowa na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

XIII.  OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY I PODPISANIA  UMOWY:  

1. Zamawiający nie planuje zmiany umowy zamówienia. 

2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. Jeśli po wezwaniu Zamawiającego zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej wartości 

punktów, Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy posiadającego wyższą punktację w zakresie 

doświadczenia. 

3. Na podstawie zaoferowanej ceny zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców.  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie wezwany do podpisania umowy,  

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. 

 
XIV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Osobą uprawnioną do kontaktów jest: 

     Maciej Balcerski tel. 46 838 74 95 lub e-mail: maciej070@poczta.onet.pl 

 . 

XV. POZOSTAŁE INFORMACJE:  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.   

2. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia dodatkowego w uzasadnionych przypadkach do kwoty 
nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.  

3. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie pisemnej umowy, zlecenia, zamówienia, faktury albo 
innego dokumentu o równoważnej wartości księgowej w formie pisemnej, do których integralną część 
stanowić będzie oferta.  

4. Wzór umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy po wyborze 
oferty.  

5. Zamawiający poinformuje w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu) oferenta, 
którego oferta zostanie wybrana, o wyniku postępowania i zaprosi do podpisania umowy.  

6. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od 
wyników postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1  
Do zapytania ofertowego 

 

………………………………………………. 

Pieczęć nagłówkowa firmy 
 

Nazwa firmy.......................................................................................................................................................... 

Adres firmy ……… ………………………………………………………………………………..……………………… 

Kontakt tel.  ……………………………………………………e-mail …….…………………………………………….. 
 

FORMULARZ OFERTY  
  

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe skierowane przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie oferuje dostawę ładowarki przegubowej, spełniającej następujące 
parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia: 

 zaznacz + (tak) 
lub – (jeżeli nie) 

Marka: ……………………………………………….. X 

Typ X 

Silnik ………………………………………………..cylindrowy X 

Moc silnika ……………………………………….… KM X 

- skręt na dwóch przegubach po środku  

- silnik chłodzony cieczą  

- pełna rama kabiny  

- metalowa zabudowa silnika   

- proste ramie wysięgnika  

- napęd hydrostatyczny z rewersem w joysticku  

- przeniesienie napędu poprzez wał kardana  

- hamulec ręczny postojowy  

- wskaźniki:  poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego oraz włącznik prądu,  

- chłodnica oleju nie zintegrowana z chłodnicą płynu chłodzącego,  

- trzecia funkcja hydrauliki  

- hydrauliczne ryglowanie osprzętu,  

- szerokość nie mniejsza niż 100 cm.  

- wysokość podnoszenia co najmniej  3,2 m.  

- regulowana kolumna kierownicy  

 
1. Cena oferty NETTO wynosi: ……………………………………………………………………. 

 VAT  (23% ) ……………………………………………. 

       Cena oferty BRUTTO wynosi: ……………………………………………………………… 

       Słownie cena brutto ………………………………………………………………………………….. 

2. Okres gwarancji na ładowarkę: ……………………………………………. miesięcy 

Zobowiązuję się do bezpłatnej dostawy, uruchomienia i udzielenia instrukcji obsługi. 

 
 
 
 
  
..............................................., dnia: .......................                   ............................................................... 
       Miejscowość                                                                               Pieczęć i podpis oferenta 
 

                                                                                                            



 

 

 

 

 Załącznik nr 2 
                                                                                                         do Zapytania Ofertowego 

  
 
 
 

…………………………………………………. 

Dane Wykonawcy / Pieczęć Wykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy zapytania ofertowego w związku z zamówieniem fabrycznie nowej ładowarki przegubowej dla Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie  

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, dotyczącego: zakupu fabrycznie nowej ładowarki przegubowej 
oświadczam, że: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję  odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4. nie wyrządziłem szkody poprzez nie wykonanie zamówienia lub  nienależyte wykonanie zamówienia oraz 
szkoda nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, w okresie 3 lat przed rozpoczęciem 
zapytania, 

5. nie jestem w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec mnie upadłości, 

6. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, 

7. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

8. nie posiadam wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza 
spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej, który 
został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

9. nie otrzymałem sądowego zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Potwierdzam, iż dane zawarte w ofercie są zgodne z odpisem z właściwego rejestru lub Centralną Ewidencją 
i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………………………… 
                                                                                                      Data i  pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu  

prowadzącego działalność 

 
            

 
 
 
 
 
 

 


