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Załącznik Nr 2 do Procedury Udzielania Zamówień 
 

Ostrowiec Św. 16.02.2018r. 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NCBR/AD/2018 

 

Przedmiot Zapytania Ofertowego: Dostawa materiałów podstawowych niezbędnych do badań 
przemysłowych. 

1. Termin składania oferty: 28.02.2018r. 

2. Nazwa Zamawiającego: GRANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

3. Miejsce składania oferty: GRANT Sp. z o.o. 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

ul. Antoniego Hedy 30 

4. Sposób składania oferty:  W formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę 
uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail: 
projekt@grant.ostrowiec.pl 

 W formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera. 

5. Data wpływu: Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do 
Zamawiającego za pośrednictwem jednego z wyżej wymienionych 
sposobów. 

6. Adres e-mail, na który 
należy wysyłać ofertę 

projekt@grant.ostrowiec.pl 

7. Osoba do kontaktu w 
sprawie ogłoszenia: 

Anna Drożdżowska  

projekt@grant.ostrowiec.pl 

tel. 505 183 202 

8. Skrócony opis Przedmiotu 
Zapytania Ofertowego: 

Dostawa materiałów podstawowych (płyt próbnych do wykonania 
złączy spawanych) niezbędnych do Badań Przemysłowych wg 
wykazu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

9. Kategoria ogłoszenia: Dostawy 

10. Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne 

11. Miejsce realizacji 
zamówienia: 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

ul. Antoniego Hedy 30 

Województwo Świętokrzyskie 

12. Cel zapytania ofertowego: Celem zamówienia jest nabycie płyt próbnych do wykonania 
złączy spawanych. 

13. Minimalne wymagania techniczne przedmiotu zapytania ofertowego. 

Lp. Nazwa parametru Wielkość parametru Uwagi 

a Wg załącznika nr 4 Wg załącznika nr 4  

14. Przedmiot Zapytania Ofertowego musi być nowy i wolny od jakichkolwiek wad. 

15. Kod CPV 14622000-7 
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16. Nazwa kodu CPV stal 

17. Termin realizacji zamówienia 15.03.2018 

18. Oferta częściowa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

19. Informacja o ofercie 
wariantowej 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

20. Załączniki Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań 
kapitałowych 

Załącznik Nr 3 - Regulamin postępowania dla zapytań 
ofertowych składanych przez 
GRANT Sp. z o.o. w zakresie projektów 
współfinansowanych ze środków 
europejskiego funduszu rozwoju 
regionalnego. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki:   
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.   
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  
2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na 

zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
złożonych przez Wykonawców.  

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY  

W celu spełnienia wymogu udziału w postępowaniu należy dostarczyć: 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 2 do Zapytania 
Ofertowego.  

OCENA OFERTY - KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

 Tabela nr 1  

Kryterium Wymagania Kryteria oceny 
Waga 

 

A Cena Max. 10 pkt WA=0,8 

B 

Gwarancja  Maks. …. pkt 

WB=0 

Gwarancja na Przedmiot 
Zapytania Ofertowego – 
minimalna ilość miesięcy 
od momentu zrealizowania 
Zamówienia.  

 … miesiące – 0 pkt; 
 … miesiące – 1 pkt; 
 … miesiące – 2 pkt; 
 … miesiące – 3 pkt; 
 … miesiące – 4 pkt; 

C Serwis – czas naprawy Maks. …. pkt WC=0 
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Zagwarantowany umową 
(i wynikającymi z niej kar) 
czas napraw serwisowych 
w całym okresie gwarancji 

 czas naprawy powyżej ..  - 0 pkt.   
 czas naprawy do …  - 1 pkt;  
 czas naprawy w przedziale pomiędzy 

od .. do ..  włącznie - 2 pkt;  
 czas naprawy w przedziale od … do  

…  włącznie - 3 pkt;   
 czas naprawy w przedziale od … do  

…  włącznie - 4 pkt;   
 Czas naprawy liczony jest od 

momentu zgłoszenia problemu. 

D 

Termin wykonania Maks. …. pkt 

WD=0 Zagwarantowany umową 
(i wynikającymi z niej kar) 
termin wykonania. 

 do ………… - 0 pkt 
 do ………… - 1 pkt 
 do ………… - 2 pkt 
 do ………… - 3 pkt 
 do ………… - 4 pkt 

 

E Warunki płatności Maks. 4 pkt 

WE=0,2 Zagwarantowany umową 
termin płatności 

 Zaliczka – 0 pkt 
 Płatność do 30 dni – 1 pkt 
 Płatność do 60 dni – 2 pkt 
 Płatność do 90 dni – 3 pkt 
 Płatność powyżej 90 dni – 4 pkt 

F 

INNE  Maks. …. pkt 

WF=0 
Inne warunki 

 ……………….. – 0 pkt. 
 ……………….. – 1 pkt. 
 ……………….. – 2 pkt. 
 ……………….. – 3 pkt. 
 ……………….. – 4 pkt. 

 

Wzór do obliczeń oceny dostarczonych ofert – „WOP” 

WOP = A x WA + B x WB+ C x WC+ D x WD+ E x WE+ F x WF gdzie: 

 WOP - liczba uzyskanych punktów; 
 

 A =  
Cena minimalna wybrana ze wszystkich ofert 

Cena netto oferty ocenianej 
 x 10 

 
 B, C, D, E, F – Ilość punktów przyjęta wg tabeli Nr 1. 
 WA - waga dla kategorii A wielkość przyjęta z tabeli Nr 1; 
 WB - waga dla kategorii B wielkość przyjęta z tabeli Nr 1; 
 WC - waga dla kategorii C wielkość przyjęta z tabeli Nr 1; 
 WD - waga dla kategorii D wielkość przyjęta z tabeli Nr 1; 
 WE - waga dla kategorii E wielkość przyjęta z tabeli Nr 1; 
 WF - waga dla kategorii F wielkość przyjęta z tabeli Nr 1. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania WOP równa jest - 8,8 

Wygrywa oferta, która uzyska największą liczbę punktów WOP.  
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Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny 
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Zmiany 
podanych terminów wyłącznie zależą od Zamawiającego.  

Wykluczenia  

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
4. 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.  

Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
ogłoszenia.  

Zamawiający (beneficjent)  

Nazwa GRANT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres: 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

Województwo Świętokrzyskie 

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8 

NIP  

661 20 64 945  

Tytuł projektu 

„Linia HI-ADVANCED do procesów spawania wysokotonażowych i ponadgabarytowych elementów 
ze stali wysokostopowych” 

Oznaczenie wniosku o dofinansowanie  

POIR.01.01.01-00-0351/17-00 

 

Z poważaniem 

 

Anna Drożdżowska 

 

Specjalista ds. Zakupów 


