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Zawadzkie, dnia 08-02-2018r. 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
Nr 001/2018 

 
 

W ramach realizowanego projektu: "Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin 
włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych 
geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych" 

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne 

 
 
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na: 
Dostawę urządzeń transportu bliskiego – wózek widłowy boczny 
 
Objętych planem finansowo –rzeczowym dla w/w projektu 
 
 
 

Zamawiający: 
Proma Sp. z o.o. 
Ul. Lubliniecka 10 
47-120 Zawadzkie 
 
Osoba kontaktowa ze strony zamawiającego: 
Zbigniew Kania – prezes zarządu, Tel 604 225 344 email: zbigniewkania@pro.onet.pl 
 
Miejsce realizacji zamówienia: 

Zakupywane w ramach konkursu urządzenie transportu bliskiego będzie dostarczone do siedziby 
Zamawiającego mieszczącej się w Zawadzkiem przy ul. Lublinieckiej 10, na terenie Proma Sp. z o.o. 
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Przedmiot zamówienia: 
KOD CPV: 
42415110-2 – wózki widłowe  
 
Przedmiotem dostawy jest: 
 

a. Wózek widłowy boczny wraz z dokumentacją techniczno-ruchową 
o Nominalny udźwig minimalny 6.000kg – dopuszczalne są większe nośności (ale 

nie większe niż 10.000 kg) 
o Funkcja wielokierunkowa 
o Do pracy wewnątrz i na zewnątrz 
o Napęd LPG 
o Wysokość podnoszenia min 3m 
o Wolny skok 1970mm (opcjonalnie) 
o Z kabiną  

 
Przedmiot dostawy musi być objęty minimum 12to miesięcznym okresem gwarancji 
 
Termin wykonania zamówienia:  
Maksymalnie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.   

 

Oferty na dostawę należy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub korespondencyjnie na adres 
Spółki lub mailowo na adres Spółki proma@proma.com.pl.  

Wszelkich informacji nt. realizowanego projektu i niezbędnych do przygotowania oferty i wykonania 
projektu można uzyskać u osoby kontaktowej:  

Zbigniew Kania Tel. 604 225 344 email Zbigniew.kania@proma.com.pl oraz  

Piotr Mazurek Tel. 734 496 392 email Piotr.Mazurek@proma.com.pl 

 

 
Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2018  
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Ocena ofert i decyzja co do wyboru najlepszej oferty nastąpi do dnia 19.02.2018. 

 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 

- złożenie oferty 
- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 

na kwotę minimum 250.000zł 
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MINIMALNY ZAKRES OFERTY 

- pełna nazwa i adres siedziby oferenta 
- całkowita cena netto 
- specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu/karta katalogowa lub inny dokument 

potwierdzający, iż oferowany sprzęt spełnia kryteria opisane przez Zamawiającego 
- termin dostawy (podany w tygodniach)  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 
- kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 250 000 zł. 

Uwaga 

Dopuszcza się złożenie oferty zawierającej więcej niż jeden rodzaj wózka, przy czym konieczne jest 
podzielenie takiej oferty na odrębne części. Każda z części musi zawierać cenę netto, specyfikację 
oraz termin dostawy i każda z nich będzie oceniana jako odrębna oferta.  

 

Kryterium wyboru najlepszej oferty: 

W celu porównania ofert na wózki o różnej nośności Zamawiający przyjmuje jako kryterium wyboru 
najkorzystniejszej oferty stosunek [s] ceny netto w PLN [C] do nośności nominalnej w tonach [T]. Jako 
najkorzystniejszy wybrana zostanie oferta o najniższej wartości obliczonej w ten sposób: 

s = C/T 

Uwaga 
W przypadku ofert o identycznej wartości s (z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) decydującym 
będzie krótszy termin dostawy.  

W przypadku ofert o identycznej wartości s (z dokładnością do 1 miejsca po przecinku) oraz 
jednakowym terminie dostawy Zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami, których oferty 
uzyskały najniższą wartość s.  

Dla ofert wycenionych w walucie innej niż PLN do porównania cen Zamawiający wykorzysta kursy 
średnie walut publikowane przez NBP obowiązujące w dniu upływu terminu składania ofert, przy czym 
rozliczenie transakcji będzie dokonywane w PLN.  

 

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który 
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy 
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu: 

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 
- zmiany istotnych regulacji prawnych. 
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INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z 
Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą 
następujące oświadczenie w tym zakresie: 

— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 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. 

 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty są po stronie oferenta. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyn bez prawa 
Oferentów do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty. 

Zapraszamy do kontaktu i składania ofert. 
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