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Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu opisanego poniżej WSZOŁA ZDZISŁAW 
Firma Handlowa "TRANSBUD - WULKAN " zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniżej 
wskazanych środków trwałych. 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE: 
1. Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach projektu pn. „Unikalna mobilna usługa 
polegająca na segregacji  i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych 
żelbetowych   w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji” 
2. Celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności firmy Transbud-Wulkan 
poprzez wdrożenie innowacyjnej mobilnej usługi polegającej na segregacji i produkcji kruszyw 
w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych z wykorzystaniem mobilnego systemu 
segregacji.  
 

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków trwałych w ramach realizowanego 
projektu w ramach którego Zamawiający pragnie nabyć następujący sprzęt: 
 

CZĘŚĆ A  zamówienia   

SZCZĘKA HYDRAULICZNO-OBROTOWA – NOŻYCE KRUSZĄCO –OBROTOWE 
specyfikacja : 

 
1. Minimalne wymagania techniczne 

Masa maszyny 3200 kg  
Masa maszyny nośnej od 19 do 28 ton 
Czas dostawy 35-42 dni 
 
Dodatkowe warunki   
 

1) Wyprodukowane w UE  
2) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 
3) 24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie wynika 
  z naturalnego zużycia 
4) Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
5) Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
6) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
7) Zapewnienie 2 bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym ( co 12 miesięcy) 
8) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
9) W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni zapewnienie maszyny zastępczej  

na koszt Wykonawcy 
10) Cena obejmuje płytę montażową oraz wężami hydraulicznymi 
11) Cena obejmuje całkowity koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
12) Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 



 

                         

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 
PROJEKT:    ,,Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich 

wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji”  

BENEFICJENT: WSZOŁA ZDZISŁAW Firma Handlowa TRANBUD - WULKAN, 
 ul. Sosnowa 7 PRECZÓW, 42-512 PSARY 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 

 

Strona | 3 

13) Termin realizacji/dostawy sprzętu liczony od podpisania umowy. 
  

CZĘŚĆ B zamówienia   

ELEKTROMAGNES - MAGNES HYDRAULICZNY  
specyfikacja:  
Minimalne wymagania techniczne: 
- wbudowany generator 10 kW 
- waga 1500 kg 
- 2 sworzniowe mocowania do koparki 
- węże hydrauliczne 
Termin dostawy/realizacji  28-35 dni  

 
Dodatkowe warunki:   
1) Wyprodukowane w UE  
2) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 
3) 24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie wynika  

z naturalnego zużycia 
4) Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
5) Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
6) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
7) Zapewnienie 2 bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym ( co 12 miesięcy) 
8) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
9) W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni zapewnienie maszyny zastępczej na  

koszt Wykonawcy 
10) Cena obejmuje całkowity koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
11) Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 
12) Termin realizacji/dostawy liczony od podpisania umowy. 
  

CZĘŚĆ C zamówienia   

MŁOT HYDRAULICZNY  
specyfikacja : 
 
Minimalne wymagania techniczne: 

1) - Automatyczny system z 15 prędkościami pracy: jedyny system zmiany prędkości 
pozwalający na idealne dostosowanie energii i częstotliwości uderzeń młota do 
twardości gruntu, wyposażony w opatentowany mechanizm TPS zabezpieczający przed 
złamaniem narzędzia. System ten jest wielofunkcyjny i możliwy do zastosowania do 
wszystkich rodzajów i typów materiałów, dzięki czemu uzyskuje się wysoką wydajność 
młota 

2) niezależnie od warunków pracy. (V32/V45/V55/V65). 
3) - Automatyczny system z 2 prędkościami pracy: duża energia lub wysoka częstotliwość 

uderzeń (system opatentowany). Jest on zalecany szczególnie do kruszenia rozbijania 
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jednorodnego materiału. (V1200/V1800/V2500). 
4) - Bardzo korzystny stosunek ciężaru do mocy młota uzyskiwany dzięki zastosowaniu stali 

specjalnych umożliwia osiągnięcie maksymalnej wydajności przy 
5) zastosowaniu na koparkach średniej wielkości. 
6) - Stała moc młota bez względu na warunki panujące w układzie hydraulicznym 

(temperatura, lepkość oleju itd.) dzięki zastosowaniu automatycznego regulatora 
ciśnienia. 

7) – Urządzenie do odzyskiwania energii kinetycznej umożliwiające ponowne wykorzystanie 
energii odrzutu przy następnym uderzeniu. 

8) Termin dostawy/realizacji  28-35 dni 
 
Dodatkowe warunki: 
9) Wyprodukowane w UE  
10) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 
11) 24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie wynika 
  z naturalnego zużycia 
12) Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
13) Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
14) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
15) Zapewnienie 2 bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym ( co 12 miesięcy) 
16) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
17) W przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni zapewnienie maszyny zastępczej na koszt         

Wykonawcy 
18) Cena obejmuje koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
19) Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 
20) Termin realizacji/dostawy  liczony od podpisania umowy. 
  

Część D zamówienia 

NOŚNIK TELESKOPOWY   
specyfikacja : 

 
Minimalne wymagania techniczne: 
1. Wymiary długość masy:  

 długość całkowita – 6,25 m 
 szerokość – 2,35 m  
 wysokość – 2,59 m 
rozstaw osi – 2,90 m  
prześwit – 0,355 m; 

  masa całkowita – 11 090 kg; 
2. Silnik: 

   pojemność 4,4 l; 
   moc maksymalna – 81 kW (109 KM); 
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   moment obrotowy – 512 Nm przy 1 300 obr/min; 
   znamionowa prędkość obrotowa silnika – 2 200 obr/min; 
   turbodoładowanie 

2. Parametry techniczne układu roboczego: 
 
Stabilizatory opuszczone: 
- udźwig maksymalny – 4 000 kg; 
- udźwig na pełną wysokość – 4 000 kg; 
- udźwig przy pełnym zasięgu do przodu – 1 250 kg; 
- wysokość podnoszenia – 13,8 m; 
- zasięg maksymalny do przodu – 9,25 m; 
- zasięg z obciążeniem 1 tony – 9,25 m; 
 
Stabilizatory podniesione: 
- udźwig maksymalny – 4 000 kg; 
- udźwig na pełną wysokość – 2 000 kg; 
- udźwig przy pełnym zasięgu do przodu – 200 kg; 
- wysokość podnoszenia – 12,82 m; 
- zasięg maksymalny do przodu – 9,25 m; 
- zasięg z obciążeniem 1 tony – 6,25 m; 
Termin dostawy/realizacji 28-35 dni 
 
Dodatkowe warunki: 
1) Wyprodukowane w UE  
2) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 
3) 24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie wynika  z 

naturalnego zużycia 
4) Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
5) Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
6) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
7) Zapewnienie bezpłatnych przeglądów do 2000 motogodzin 
8) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
9) W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni zapewnienie maszyny zastępczej  

na koszt Wykonawcy 
10) Cena obejmuje całkowity koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
11) Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 
12) Termin dostawy/realizacji  liczony  od podpisania umowy. 
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CZĘŚĆ E zamówienia   

PRZESIEWACZ   
specyfikacja : 

 
Minimalne wymagania techniczne: 

1) Maszyna zasilana silnikiem stałoobrotowym o mocy 130 KM.  
2) - System "podwójnej mocy". Dający możliwość napędzania maszyny „dwoma napędami”. 

Silnikiem spalinowym lub energią elektryczną z sieci.  
3) Maszyna wyposażona w dodatkowe wyjście hydrauliczne, dająca możliwość napędzania 

dodatkowego przenośnika taśmowego bezpośrednio z maszyny.  
4) Termin realizacji/dostawy 42 dni. 

 
Dodatkowe warunki: 
 

1) Wyprodukowane w UE  
2) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 

        24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie  
wynika z naturalnego zużycia 

3)  Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
4)  Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
5) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
6) Zapewnienie bezpłatnych przeglądów do 2000 motogodzin 
7) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
8) W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni zapewnienie maszyny zastępczej na koszt 

Wykonawcy 
9) Cena obejmuje całkowity koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
10)Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 
11) Termin realizacji/dostawy sprzętu od podpisania umowy. 

 

CZĘŚĆ F zamówienia  

KOPARKA GĄSIENICOWA  
specyfikacja 
 
Minimalne wymagania techniczne: 
 
1. Najnowszej generacji silnik z dodatkową chłodnicą powietrza do turbosprężarki 
2. Specjalne dźwiękoszczelne osłony zapewniające poziom hałasu wewnątrz kabiny na poziomie 
70dB (podobny poziom jak w dobrej klasy samochodzie osobowym) 
3. Kabina rurowej konstrukcji, która zapewnia bezpieczeństwo operatora nawet w przypadku 
przetoczenia się maszyny przez dach 
4. Nawigacja satelitarna maszyny. 
5. Termin realizacji/dostawy 28 dni 
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Dodatkowe warunki: 
1) Wyprodukowane w UE  
2) Pełna dokumentacja maszyny w języku polskim oraz certyfikat zgodności CE 
3) 24 miesiące gwarancji na wszystkie części i podzespoły, których uszkodzenie nie wynika 
  z naturalnego zużycia 
4) Zapewnienie możliwości przedłużenia gwarancji minimum o kolejne 12 miesięcy 
5) Zapewnienie serwis 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 
6) Czas reakcji serwisu:  8 godzin od momentu zgłoszenia 
7) Zapewnienie bezpłatnych przeglądów do 2000 motogodzin  
8) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
9) W przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni zapewnienie maszyny zastępczej  

na koszt Wykonawcy 
10) Cena obejmuje całkowity koszt sprzętu, dostawę, montaż i uruchomienie 
11) Zapewnienie przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 
12) Termin realizacji/dostawy liczony od podpisania umowy. 
  
Zamówienie składa się z 6 części, od części A do części F, oznaczonych literami od A do F.  
 
Szczegółowe warunki umowy zawartej po wybraniu Wykonawcy zawiera opis istotnych 
postanowień umownych stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 
 
2. Kod CPV: 43000000-3, 43261000-0, 33158100-3, 43411000-7, 42420000-6, 43310000-9 
3. Nazwa kodu CPV: Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany; 
Koparki mechaniczne; Urządzenia elektromagnetyczne; Maszyny sortujące i przesiewające; 
Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek; Maszyny inżynierii lądowej i wodnej 

 
C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu 
  z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów; 
2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 
3. Sprzęt musi spełniać wymagania techniczne określone w opisie istotnych postanowień 
  umownych stanowiący Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz  prawidłowo 
wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, 
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymagań. 
5. Zamówienie składa się z 6 osobnych części i każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na  
wszystkie, kilka, lub tylko jedną część zamówienia. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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7. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych, na każdą z 6 części zamówienia.  
8. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie 
treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane. 
10. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub 
ściśle według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania 
oraz Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania. 
11. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją:                               
„Oferta na dostawę środków trwałych w ramach realizowanego projektu – dot. zapytania 
ofertowego nr 01/2016”. 
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 
 
D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:  
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz 
przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i 
zasad przyznawania punktów: 
2. Kryterium finansowe (cena) – waga 85 punktów; 
3. Kryterium długości gwarancji – waga 15 punktów; 
 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma 
najwyższą wartość punktową. 

4. Każda z części Przedmiotu Zamówienia (od A do F) będzie oceniania osobno i na każdą  
część zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. 

 

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 
OFERTY 

Zamawiający przyzna wartości punktowe w sposób następujący: 
1. W zakresie ceny: dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a 
następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę wag, według formuły: WP= (WONC /WOB) x 
waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z 
najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej; 
 
2. W zakresie długości gwarancji: dzieląc długość gwarancji badanej oferty przez wartość 
oferty z najdłuższą gwarancją, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę wag, według 
formuły WP = (WOB / WONG) x waga gdzie WP – wartość punktowa w kryterium długości 
gwarancji, WOB – wartość oferty badanej, WONG – wartość oferty z najdłuższą gwarancją. 
 
3. Zamawiający zastrzega, że oferowany czas gwarancji, nie może być niższy niż określony w 
Przedmiocie Zamówienia dla każdego sprzętu, zaś oferowany termin dostawy dłuższy niż 
określony w Przedmiocie Zamówienia dla każdego sprzętu, pod rygorem uznania, że Wykonawca 
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu; 
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F. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy złożyć do dnia    10 grudnia 2016 roku do godz. 24.00  – decyduje data                    

i godzina wpływu do Zamawiającego. 
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać 

na adres: 42-506 Będzin, ul. Mickiewicza 56.  
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 
G. ZAKRES WYKLUCZENIA 
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.  

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 
załączników,  lub też złożyli ofertę po terminie. 

 
H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej 
zmian nieistotnych. 

2. Zmiana umowy może nastąpić, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej 
pojawi się potrzeba zmiany realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany 
sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

3. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo 
zwiększenia zakresu sprzętu niezbędnego do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości sprzętu określonego w umowie. 

5. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 
wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 
postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy za jego zgodą zamówień 
publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia 
publicznego.  

  
I. TERMIN REALIZACJI: 
Zamówienie należy zrealizować w okresie wskazanym w opisie Przedmiotu Zamówienia, 
liczonym od dnia podpisania umowy. 
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J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do 
Dostawców/Wykonawców o przedłużenie terminu związania z ofertą. 
 

K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony 
jest Monika Wszoła – Jąkalska kontakt tel. +48 600 688 764 w godzinach 8.00 -15.00 
 
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – 

Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 
podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, lub pozostawienia go 
bez rozstrzygnięcia, w sytuacji, gdy oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która to kwota zostanie podana w 
protokole udzielenia Zamówienia, lub też podlegająca rozpatrzeniu oferta jest rażąco niska i 
Wykonawca nie wykazał należycie, że za zaoferowaną cenę wykona Zamówienie w sposób 
prawidłowy. 
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Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr 01/2016 

 

              WSZOŁA ZDZISŁAW 
  Firma Handlowa 

TRANBUD - WULKAN  
ul. Sosnowa 7 PRECZÓW  

42-512 PSARY                                                                                                           

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 

Działając w imieniu i na rzecz  Wykonawcy: 
 

………………………………………………………………………………. 

(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS) 

  
z siedzibą w/zamieszkałego w*       ………………………………………………….. 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 
 

……………………………………………………………………………. 

 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o  zapytaniu ofertowym nr 01/2016 składam ofertę w postępowaniu na zakup 
środków trwałych ………………………….(nazwa środka trwałego) w ramach projektu pn. „Unikalna 
mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych 

żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji” prowadzonym 
w trybie Zapytania Ofertowego nr 01/2016. 
 
 
Oferuję realizację zamówienia za cenę łączną: 

 

............................................. zł brutto  słownie: ….....................................................................); 
 

Oferta obejmuje realizację części ............................................... Przedmiotu Zamówienia (wpisać 
które zadania - A,B,C,D,E lub F oferta obejmuje). 

 
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia w 
szczególności: koszt zakupu, dostawy sprzętu, świadczenia serwisu przez okres określony w 
Przedmiocie Zamówienia, udzielenia gwarancji. 
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Lp. Przedmiot zamówienia Zakres oferty 
Czas dostawy          

(w dniach) 

Długość 
gwarancji                    

(w miesiącach) 

1 

Szczęka hydrauliczna obrotowa 

nożyce krusząco – obrotowe 

Część A                  
Przedmiotu 
Zamówienia 

  

2 

Elektromagnes - magnes 

hydrauliczny 

Część B                
Przedmiotu 
Zamówienia 

  

3 Młot hydrauliczny 
Część C               

Przedmiotu 
Zamówienia 

  

4 
Nośnik teleskopowy 

Część D               

Przedmiotu 

Zamówienia 
  

5 
Przesiewacz 

Część E              

Przedmiotu 

Zamówienia 
  

6 
Koparka gąsienicowa 

Część F                  

Przedmiotu 

Zamówienia 
  

 

Wykonawca winien wypełnić jedynie część formularza dotyczącego tego zakresu Przedmiotu 
Zamówienia, którą obejmuje jego oferta. 
 

Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w Zapytaniu 
Ofertowym. 
 
Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do 
wykonywania działalności objętej zamówieniem, oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz w 
pełni  zdatny do użytku. 
 
Oświadczam, że sprzęt spełnia wymagania techniczne określone w opisie istotnych 
postanowień umownych stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 
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Wyrażam wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której istotne postanowienia stanowią 
załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej zawarcia w terminie 
3 dni roboczych od dnia zawiadomienia mnie przez Zamawiającego o wyborze mojej oferty pod 
rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zlecenia. 
 
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia. 
 

Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu 
składania ofert. 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera  …................. stron. 

 
 
 
 

     ….........................................     ………………………………………………………… 

           miejscowość i data         czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr  01/2016 

 

WSZOŁA ZDZISŁAW 
   Firma 

Handlowa TRANBUD - WULKAN  
ul. Sosnowa 7 PRECZÓW  

42-512 PSARY  
 

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Zakres oferty 
Wartość 

Netto 
Stawka 

 VAT 
Wartość 
Brutto 

1 

Szczęka hydrauliczna obrotowa 

nożyce krusząco – obrotowe 
Część A Przedmiotu 

Zamówienia 
 

 
 

2 

Elektromagnes - magnes 

hydrauliczny 
Część B Przedmiotu 

Zamówienia 
 

 

 

3 Młot hydrauliczny 
Część C Przedmiotu 

Zamówienia 
 

 
 

4 
Nośnik teleskopowy 

Część D Przedmiotu 

Zamówienia  
 

 

5 
Przesiewacz 

Część E Przedmiotu 

Zamówienia  

 

 

6 
Koparka gąsienicowa 

Część F Przedmiotu 

Zamówienia    

RAZEM: 
   

 
Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad: 
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.  
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku od towarów 

i usług VAT.  
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę miary przez ilość przewidywanych jednostek 

miary.  
4. Wartość brutto stanowi sumę wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT.   
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.  
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim rodzajem 
przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość brutto” wpisują kwotę wartości netto. 
Wykonawca winien wypełnić jedynie część formularza dotyczącego tego zakresu Przedmiotu Zamówienia, którą obejmuje jego oferta. 

 
 
 
 ….........................................     ………………………………………………………… 

           miejscowość i data                   czytelny podpis osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 
Postępowanie nr 01/2016 

 

                      WSZOŁA ZDZISŁAW 
  Firma Handlowa 

TRANBUD - WULKAN  
ul. Sosnowa 7 PRECZÓW  

42-512 PSARY                                                                                                           

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW 

 
Składając ofertę w postępowaniu nr 01/2016  na zakup środków trwałych – …………………………. (nazwa środka 
trwałego)  w ramach projektu pn.: ,,Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu 
o recycling odpadów betonowych żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu 

segregacji”  
Wykonawca: 

 
………………………………………………………………………. 

 (IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP/KRS) 

  
z siedzibą w/zamieszkały w*              ……………………………………………………. 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY) 
 

…………………………………………………………………………… 

 (NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ) 
 

- Spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji finansowej oraz potencjału 

technicznego i osobowego;  

- Nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez 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 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. 

 
  .........................................     ………………………………………………………… 

           miejscowość i data                   czytelny podpis osoby upoważnionej 

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego 
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Postępowanie nr 01/2016 
 

                      WSZOŁA ZDZISŁAW 
  Firma Handlowa 

TRANBUD - WULKAN  
ul. Sosnowa 7 PRECZÓW  

42-512 PSARY                                                                                                           
 

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH 

na dostawę  środków trwałych – …………………………..……(nazwa środka trwałego) w ramach projektu pn. , 
,,Unikalna mobilna usługa polegająca na segregacji i produkcji kruszyw w oparciu o recycling odpadów betonowych 

żelbetowych w miejscu ich wytworzenia z wykorzystaniem mobilnego systemu segregacji” 

1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na dostawę środków trwałych – 

…………………………………(nazwa środka trwałego)  w ramach realizowanego projektu o specyfikacji określonej 
w opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie części ……………………… Zapytania Ofertowego. 
 
2. Wykonawca dostarczy sprzęt objęty zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz 
na warunkach  wskazanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

 
3. Warunki transportu: dostawa do siedziby Zamawiającego 
 
4. Zasady i warunki płatności: płatność 100 % ceny przy dostawie. 
 
5. Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego. 
 
6. W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też 
wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę 
karę umowną w maksymalnej wysokości  10% wartości umowy brutto  
 
7. Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym. 
 
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, a treść umowy  
będzie zgodna z postanowieniami obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

                  

…………………………………………….                                              .…………………………………………….. 

 


