Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY:
EXPERT DEWELOPER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Kolejowa 37
73-115 Dolice
NIP 8542428833
KRS 0000799933

Zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
Dostawa przyczepki samochodowej

Dolice. 02.06.2022 r.
Expert Deweloper Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
KOMPLEMENTARIUSZ Expert Deweloper Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
(-) Pluta Paweł
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I. Zamawiający:
EXPERT DEWELOPER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Kolejowa 37
73-115 Dolice
NIP 8542428833
KRS 0000799933
Adres e-mail do kontaktu – mkrekora1986@o2.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru
wykonawców w formie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie Lokalnej Grupy
Działania LGD „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju. http://www.wir-lgd.org.pl, wraz
z wysłaniem zapytania ofertowego do co najmniej dwóch potencjalnych wykonawców.
Inwestycja realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach

Priorytetu

4.

„ZWIĘKSZENIE

ZATRUDNIENIA

I

SPÓJNOŚCI

TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO
I MORZE”, zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju
działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt nowej przyczepki samochodowej
służącej do transportu minikoparki do siedziby zamawiającego tj. 73-115 Dolice
ul. Kolejowa 37 woj. zachodniopomorskie.
2. Specyfikacja przyczepki
2.1. Wyposażenie wymagane:
ładowność 2100 kg, przestrzeń ładunkowa 260cm x 125cm x 15cm, oś hamowana, 2x1350
DMC, koła 185Rx14C.
IV. Miejsce realizacji:
Dostawa do siedziby zamawiającego tj. 73-115 Dolice ul. Kolejowa 37, powiat stargardzki,
woj. zachodniopomorskie.
V. Termin wykonania zamówienia - nie później niż do 31.07.2022 r.
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VI. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
1.4. Nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości
1.5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
1.6. Nie zostali prawomocnie skazani 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.
1.7. W przypadku których wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki
partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej
członek organu zarządzającego osoby prawnej nie 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.
1.8. Wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
1.9. Nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym, osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy oraz wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.9.1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
1.9.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
1.9.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
1.9.4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1.10. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym punkcie zostaną odrzucone
ze względów formalnych.
W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany
jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał.
nr 1).
2. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
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d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
e) podpisana czytelnie przez wykonawcę lub opatrzona imienną pieczątką z podpisem.
3. Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna ostateczna cena.
VIII. Oferty częściowe i wariantowe.
1. W niniejszym zapytaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 17.06.2022 r. do godziny 11.00 włącznie, w jeden
z wymienionych poniżej sposobów:
- drogą pocztową na adres Zamawiającego tj.: EXPERT DEWELOPER Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa ul. Kolejowa 37 73-115 Dolice,
- osobiście w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: .:
EXPERT DEWELOPER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kolejowa 37 73-115 Dolice,
- drogą elektroniczną - przesłanie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi
załącznikami na adres: mkrekora1986@o2.pl
2. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie komputerowo lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz
podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
X. Termin związania ofertą
Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni.
XI. Kryteria oceny ofert.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium oceny
ofert - cena.
2. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cen spośród ofert
spełniających wszystkie wymagania zamawiającego.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty powinna być przedstawiona jako cena ryczałtowa brutto za całość realizacji
zadania.
2. Cena (brutto) = Cena netto + podatek VAT.
XIII. Postanowienia istotne dla zamawiającego
1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie przewidywać kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 50% wartości umowy,
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1.2. niespełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań dotyczących realizacji
przedmiotu zamówienia (np. nieprawidłowe parametry, zła jakość lub zniszczenia
przedmiotu zamówienia) – w wysokości 30% wartości umowy,
1.3. zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki.
1.4. Kary umowne nie dotyczą przypadków spowodowanych siłą wyższą.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego - czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach bez żadnych zabowiązań na rzecz Wykonawcy.
3. Płatności:
3.1. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
3.2. Płatność za odebrane protokolarnie przedmiot zamówienia nastąpi przelewem
w terminie do 14 dni.
3.3. Płatność zrealizowana zostanie na podstawie dostarczonej do siedziby
Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem odbioru.

XIV. Informacje dodatkowe

3.
4.

5.
6.

1. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do
złożenia Zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie
bez podania przyczyny.
Ewentualne zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega
przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający podczas oceny ofert będzie miał uprawnienie do wzywania wykonawców
w sprawie wyjaśnienia treści oferty oraz w sprawie uzupełnienia niezłożonych lub
niewłaściwie złożonych dokumentów.
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w przypadku:
1) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć
na realizację zamówienia,
2) gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
3) w innych przypadkach, gdy kontynuowanie postępowanie nie będzie uzasadnione
XV. Tryb udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące
zamówienia, a zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza wszelkie formy składania zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

XVI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
- Monika Krekora-Skrobisz , tel. 660 723 517; e-mail: mkrekora1986@o2.pl
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XVII. Załączniki.
1. Wzór oferty.

Expert Deweloper Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
KOMPLEMENTARIUSZ Expert Deweloper Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
(-) Pluta Paweł
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