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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 
 
 

W związku z realizacją projektu pn.: 
„Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urządzenia do czyszczenia 

i mycia w firmie KESSLER
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014

osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, 
działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP 

schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”
firma „KESSLER-POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza zgodnie z zasadą 

konkurencyjności postę
na zakup następując

 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

1. Urządzenie do czyszczenia i 
W/w urządzenie powinno być zamontowan
się w Przewornie przy ul.Okrężnej 14B
spełniany one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy.
Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub 
lepszych technologicznie) 

A. Kryterium techniczne 

a) Wymiary urządzenia   
· Długość   
· Szerokość   
· Wysokość   

b) Wysokość ładowania  
· 1 850 mm 

c) Ciężar urządzenia   
· 3 000 kg 

d) Wymiary komory roboczej
· Długość   
· Szerokość   
· Wysokość   
· Wysokość pary

e) Akcesoria   
· Węże napełniające i opróżniające o długości  

f) Zbiorniki   
· Wytwarzacz pary   
· Zbiornik zbiorczy   
· Zbiornik na olej   
· Destylacja w próżni   
· Separator wody   
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Przeworno, dn. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 

W związku z realizacją projektu pn.:  
Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urządzenia do czyszczenia 

KESSLER-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014

osi priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,  
działania nr 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, 

schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza zgodnie z zasadą 

konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego  
na zakup następującego elementu projektu: 

do czyszczenia i mycia - wykonanie, montaż i uruchomienie. - 1 szt.
być zamontowane i uruchomione w hali produkcyjnej

przy ul.Okrężnej 14B. Wykonawca powinien wykonać swoje prace tak, a
spełniany one wszystkie wymagane prawem normy i przepisy. 
Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub 

 

 
 3 600 mm 

 2 000 mm  
 2 100 mm 

   

Wymiary komory roboczej   
 1 750 mm 

 900 mm  
 1 300 mm 

Wysokość pary 1 000 mm 

Węże napełniające i opróżniające o długości   3 000 mm 

Wytwarzacz pary    ok.100 dm3, 
Zbiornik zbiorczy    ok.150 dm3, 
Zbiornik na olej    ok.50 dm3, 
Destylacja w próżni    ok.50 dm3, 
Separator wody    ok.20 dm3, 
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Przeworno, dn. 23.11.2016 

Zakup innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urządzenia do czyszczenia  
POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  

konkurs horyzontalny,  
schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” 

POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza zgodnie z zasadą 

1 szt. 
w hali produkcyjnej mieszczącej 

winien wykonać swoje prace tak, aby 

Proszę o wskazanie ceny z uwzględnieniem poniższych parametrów (równoważnych lub 
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g) Zasilanie   
· Przyłącza elektryczne   
· Zapotrzebowanie energetyczne 
· Napięcie 
· Powietrze sprężone

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia własnych pomiarów przez oferentów.
Zamawiający dopuszcza minimalne różnice dotyczące powyższych wartości wynikające z błędu pomiaru.

B. Moduły wchodzące w skład urządzenia do czyszczenia i mycia:

a) Próżniowe urządzenie destylujące

· Oczyszczać, destylować
lub modyfikowane alkohole)

· Pracować jako urządzenie samodzielne z możliwością dostosowania do każdego 
urządzenia czyszczącego.

· Odpompowywać automatycznie płynne resztki
zagęszczona w zależności od rozpuszczalnika do wartości
czyszczącego. 

· Być chłodzone powietrzem. 

· Dawać możliwość łatwego i szybkiego przetransportowania w różne miejsca 
produkcyjne. 

· Zapewnić wydajność destylacji 30

b) System natrysku powinien

· Nieruchomego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej  znajdującego się 
w ścianie komory roboczej z możliwością ustawienia trybu pracy.
zadania można używać destylatu lub filtratu do czyszcze

· Automatycznego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej i wyposażonego 
w ruchome spryskiwacze do płaskiego traktowania półproduktów czynnikiem 
myjącym ze zbiornika zapasowego.

· Manualny spryskiwacz wykonanego ze stali szlachetnej i wy
spryskiwacze do manualnej obsługi i 
czynnikiem myjącym ze zbiornika zapasowego.

· Automatyczny spryskiwacz obiegowy wykonany ze stali szlachetnej i wyposażony 
w dysze do traktowania wszystkich stron p

· Minimum 1. czujnika temperatury do kontroli ogrzanego środka myjącego,
· Wyłącznika poziomu napełnienia środkiem myjącym,
· Boczną regulację natrysku środkiem myjącym.

c) Armatura napełniająca i opróżniająca
(np. węże, podłączenia itp.) i 

· Napełnianie i opróżnianie czynnika myjącego.
· Opróżnianie miski olejowej.
· Odsysanie palnych oparów.
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Przyłącza elektryczne    ok.50 kW, 
Zapotrzebowanie energetyczne  ok.18 kWh, 

 3 x 400V, 50Hz +N + PE, 
Powietrze sprężone 6 bar. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia własnych pomiarów przez oferentów.
za minimalne różnice dotyczące powyższych wartości wynikające z błędu pomiaru.

oduły wchodzące w skład urządzenia do czyszczenia i mycia: 

Próżniowe urządzenie destylujące powinno: 

, destylować czynnik myjący (chlorowane i niechlorowane węglowodo
modyfikowane alkohole).  

Pracować jako urządzenie samodzielne z możliwością dostosowania do każdego 
urządzenia czyszczącego. 

dpompowywać automatycznie płynne resztki. Resztka oleju może zostać 
zagęszczona w zależności od rozpuszczalnika do wartości 1% zawartości środka 

yć chłodzone powietrzem.  

Dawać możliwość łatwego i szybkiego przetransportowania w różne miejsca 

Zapewnić wydajność destylacji 30-100 l/h (dotyczy czystego rozpuszczalnika)

System natrysku powinien być wykonany ze stali szlachetnej i składać się z:

Nieruchomego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej  znajdującego się 
w ścianie komory roboczej z możliwością ustawienia trybu pracy. W zależności od 
zadania można używać destylatu lub filtratu do czyszczenia natryskowego.
Automatycznego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej i wyposażonego 
w ruchome spryskiwacze do płaskiego traktowania półproduktów czynnikiem 
myjącym ze zbiornika zapasowego. 
Manualny spryskiwacz wykonanego ze stali szlachetnej i wyposażony w ruchome 

kiwacze do manualnej obsługi i kierunkowego traktowania półproduktów 
czynnikiem myjącym ze zbiornika zapasowego. 
Automatyczny spryskiwacz obiegowy wykonany ze stali szlachetnej i wyposażony 
w dysze do traktowania wszystkich stron półproduktów destylatem lub filtratem.
Minimum 1. czujnika temperatury do kontroli ogrzanego środka myjącego,
Wyłącznika poziomu napełnienia środkiem myjącym, 
Boczną regulację natrysku środkiem myjącym. 

Armatura napełniająca i opróżniająca powinna składać się z niezbędnych elementów  
(np. węże, podłączenia itp.) i spełniać następujące funkcje : 

Napełnianie i opróżnianie czynnika myjącego. 
Opróżnianie miski olejowej. 
Odsysanie palnych oparów. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia własnych pomiarów przez oferentów.  
za minimalne różnice dotyczące powyższych wartości wynikające z błędu pomiaru. 

y (chlorowane i niechlorowane węglowodory 

Pracować jako urządzenie samodzielne z możliwością dostosowania do każdego 

. Resztka oleju może zostać 
1% zawartości środka 

Dawać możliwość łatwego i szybkiego przetransportowania w różne miejsca 

/h (dotyczy czystego rozpuszczalnika) 

składać się z: 

Nieruchomego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej  znajdującego się  
W zależności od 

nia natryskowego. 
Automatycznego spryskiwacza wykonanego ze stali szlachetnej i wyposażonego  
w ruchome spryskiwacze do płaskiego traktowania półproduktów czynnikiem 

posażony w ruchome 
kierunkowego traktowania półproduktów 

Automatyczny spryskiwacz obiegowy wykonany ze stali szlachetnej i wyposażony  
ółproduktów destylatem lub filtratem. 

Minimum 1. czujnika temperatury do kontroli ogrzanego środka myjącego, 

ię z niezbędnych elementów  
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C. Pozostałe informacje 
a. Urządzenie powinno być przystosowan

pracami montażowymi należy przedłożyć do zatwierdzenia dokumentację projektową 
urządzenia z technologią pracy, transportu i ergonomii. 

II. WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA
1. Wspólny słownik zamówień (CVP)

42924300-2 Urządzenia natryskowe
42924700-6 Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub 
 natryskiwania

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 31.05.2017r. 
(przez co rozumie się wykonanie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia)

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub c
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

we wskazanym terminie. 
5. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
6. Przedłożenie specyfikacji dotyczącej przedmiotu zamówienia
7. Przedłożenie dokumentów potwierdzających 

3. zamówień dotyczących urządzenia do mycia i czyszczenia
oferent działa krócej, to przez okres je

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 
dokumentów: 

1. Oferty zawierającej: 
a) Nazwę, adres i NIP wykonawcy
b) Datę wystawienia oferty
c) Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
d) Termin ważności oferty 
e) Cenę netto i brutto 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone. 

2. Specyfikacji przedmiotu zamówienia

3. Oświadczeń o następującej treści:
· Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
· Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  
posiadania. 

· Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.
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być przystosowane do pracy w systemie jednozmianowym. Przed 
pracami montażowymi należy przedłożyć do zatwierdzenia dokumentację projektową 

z technologią pracy, transportu i ergonomii.  

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA  
Wspólny słownik zamówień (CVP) : 

Urządzenia natryskowe 
Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub 
natryskiwania 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 31.05.2017r. 
(przez co rozumie się wykonanie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia)

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia. 
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

i ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. 
Przedłożenie specyfikacji dotyczącej przedmiotu zamówienia. 
Przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej 

urządzenia do mycia i czyszczenia w okresie ostatnich 5
działa krócej, to przez okres jego działalności przed upływem terminu składania ofert.

potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 

Nazwę, adres i NIP wykonawcy 
Datę wystawienia oferty 
Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów 

 

składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone. 

przedmiotu zamówienia pozwalającej ocenić jego parametry. 

świadczeń o następującej treści: 
Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  

Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
umożliwiające prawidłową realizację zamówienia. 
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do pracy w systemie jednozmianowym. Przed 
pracami montażowymi należy przedłożyć do zatwierdzenia dokumentację projektową 

Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 31.05.2017r.  
(przez co rozumie się wykonanie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia). 

 

zynności, jeżeli przepisy 

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

i ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia 

doświadczenie w wykonaniu co najmniej  
w okresie ostatnich 5. lat lub jeśli 

przed upływem terminu składania ofert. 

potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących 

składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające 
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.  

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

określonej 
działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  

Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 
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· Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytua
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

· Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

· Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
Zamawiającego czynno
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  
przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

4. Dokumentów potwierdzających doświadczenie w 
dotyczących urządzenia do czyszczenia i mycia
krócej, to przez okres jego działa

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1
wraz z oświadczeniami wyszczególnionym
o zamówieniu oraz specyfikacja i dokumenty potwierdzające doświadczenie.

Sposoby składania ofert: 
1. Osobiście w siedzibie firmy: "KESSLER

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Okrężna 14B, 57

2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: "KESSLER
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
kopercie: OFERTA NA URZĄDZENIE DO MYCIA I CZYSZCZENIA

3. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

4. Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 

5. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, 
tj. od 27 grudnia 2016 r.  
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Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy 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:  

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
osiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   
pełnomocnika; 
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; 
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

okumentów potwierdzających doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3. zamówień 
urządzenia do czyszczenia i mycia w okresie ostatnich 5. lat lub jeśli 

działalności przed upływem terminu składania ofert.

PRZYGOTOWANIA OFERTY  
owinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1. do zapytania ofertowego) 

wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt III. niniejszego ogłoszenia 
oraz specyfikacja i dokumenty potwierdzające doświadczenie. 

sobiście w siedzibie firmy: "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Okrężna 14B, 57-130 Przeworno  

ocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Okrężna 14B, 57-130 Przeworno z dopiskiem na 

URZĄDZENIE DO MYCIA I CZYSZCZENIA. 

ocztą elektroniczną na adres mailowy: kessler@gos.pl 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27 grudnia 2016 r. 

Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, 
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cji ekonomicznej i finansowej 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne 
powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

wykonującymi w imieniu 
ści związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:   
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

lub pozostawania w stosunku 

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

zamówień 
lat lub jeśli oferent działa 

przed upływem terminu składania ofert.  

do zapytania ofertowego) 
niniejszego ogłoszenia  

POLSKA" SPÓŁKA Z 
z dopiskiem na 

Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,  
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V. KRYTERIA OCENY OFERT  
1. Oferty zostaną ocenione przez 

L.p. Kryterium

1. Cena netto w PLN lub EUR1 

2. Okres gwarancji [w miesiącach] 

3. Okres wykonania naprawy - serwis 

4. Średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę [kW/h]

2. Sposób przyznawania punktacji za

a) Punkty w ramach kryterium 
formuły:  

Gdzie : 
C min   - cena minimalna (najniższa)
C r   - cena oferty rozpatrywanej
C n  - ilość punktów przyznana ofercie

b) Punkty w ramach kryterium 
następujących następującej formuły

Gdzie : 
G max   - okres gwarancji maksymalny 
G r   - okres gwarancji oferty rozpatrywanej
G n  - ilość punktów przyznana ofercie

c) Punkty w ramach kryterium 
wg następującej formuły: 

Gdzie : 
S min   - minimalny okres wykonania naprawy
S r   - okres wykonania naprawy
S n  - ilość punktów przyznana ofercie

                                                           
1 w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru 
ofert przez Zamawiającego 
2 Należy rozumieć jako okres podany w dniach od momentu zgłoszenia usterki do jej skutecznego usunięcia.
3 Wartości średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać z karty katalogowej, dokumentu załączonego do oferty

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria

Kryterium oceny ofert Waga 

60% 

10% 

 [w dniach]2 15% 

Średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę [kW/h]3 15% 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

Punkty w ramach kryterium ceny netto [PLN/EUR] będą przyznawane wg następującej 

�� = ������ ∗ ��� ∗ ��% 

(najniższa) z oferowanych [P  
rozpatrywanej 

ilość punktów przyznana ofercie za cenę 

Punkty w ramach kryterium okresu gwarancji [miesiące] będą przyznawane wg 
następującej formuły:  �� = ������ ∗ ��� ∗ ��% 

maksymalny (najdłuższy) z oferowanych  
oferty rozpatrywanej 

ilość punktów przyznana ofercie za gwarancję 

Punkty w ramach kryterium okres wykonania naprawy-serwisu [dni] będą przyznawane 
formuły:          �� = ������ ∗ ��� ∗ ��% 

okres wykonania naprawy w dniach, najkrótszy z oferowanych
okres wykonania naprawy w dniach oferty rozpatrywanej 
ilość punktów przyznana ofercie za wykonanie naprawy - serwis 

EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru 

okres podany w dniach od momentu zgłoszenia usterki do jej skutecznego usunięcia. 
średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać z karty katalogowej, dokumentu załączonego do oferty 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w oparciu o następujące kryteria : 

Maksymalna 
liczba punktów 

60 

10 

15 

15 

 

będą przyznawane wg następującej 

będą przyznawane wg 

będą przyznawane  

z oferowanych  

EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru 
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d) Punkty w ramach kryterium 
(wartości średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać ze specyfikacji)
przyznawane wg następującej formuły

Gdzie : 
Z min   - średnie, minimalne (najmniejsze) zużycie energii elektrycznej z oferowanych
Z r   - średnie zużycie energii elektrycznej
Z n  - ilość punktów przyznana ofercie

 
VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
powiązania kapitałowe lub osobowe 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zobowiązań w imieniu "KESSLER-
osobami wykonującymi w imieniu 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spół
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzaj

pełnomocnika. 
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwośc

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego). 

VII. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany u

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia 
rzeczowego. 

3. Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto 
za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża 
zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie
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Punkty w ramach kryterium średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę [kW/h]
wartości średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać ze specyfikacji)

przyznawane wg następującej formuły:          �� = ������ ∗ ��� ∗ ��% 

średnie, minimalne (najmniejsze) zużycie energii elektrycznej z oferowanych
średnie zużycie energii elektrycznej oferty rozpatrywanej 
ilość punktów przyznana ofercie za zużycie energii elektrycznej 

ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między "KESSLER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
osobami wykonującymi w imieniu "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

czestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
najmniej 10% udziałów lub akcji. 

Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

posobienia, opieki lub kurateli. 
ozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 
płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia lub rozszerzenia zakres

Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto 
za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża 
zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie 
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rednie zużycie energii elektrycznej na godzinę [kW/h] 
wartości średnie kosztów eksploatacyjnych powinny wynikać ze specyfikacji) będą 

średnie, minimalne (najmniejsze) zużycie energii elektrycznej z oferowanych  

ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
. Przez 

"KESSLER-POLSKA" 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

 

ącego, prokurenta, 

Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

ozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do 

mowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia, warunków 

rozszerzenia zakresu 

Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto 
za każdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraża 
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VIII. ZASTRZEŻENIA 
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do żadnego określonego działania:
1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
zobowiązuje firmy "KESSLER
do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 

2. "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów 
w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

3. "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego
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jsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
do żadnego określonego działania: 

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do akceptacji oferty, w całości lub części i nie 

"KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie może być pociągana 
do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów 
w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 

POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo 
mian całości lub części zapytania ofertowego 

__________________________________

podpis i pieczęć firmy
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POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

POLSKA" SPÓŁKA  
do akceptacji oferty, w całości lub części i nie 

POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

e może być pociągana 
do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów  

zastrzega sobie prawo  

_______________ 

podpis i pieczęć firmy 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Formularz ofertowy 
 

Oferta dla "KESSLER-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 
do czyszczenia i mycia - wykonanie, montaż i uruchomienie
innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urząd
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 
zamówienia. 

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy 

Nazwa: ______________________________________________

Adres: _______________________________________________

NIP: ________________________________________

II. Warunki cenowe oferty  

Gwarancja: _____________________ miesięcy*

Serwis  ___________________dni* 

Średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę

Ważności oferty: ________ dni* (minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, 
tj. od 27 grudnia 2016 r.) 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 
(przez co rozumie się wykonanie oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego:

 
Oświadczenia Wykonawcy 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
· Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
· Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.
· Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową 

realizację zamówienia. 
· Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewn

wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Lp. Przedmiot zamówienia

1. 
Urządzenie do czyszczenia i mycia.
 Wykonanie, montaż i uruchomienie 
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POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016 z dnia 23.11.2016r. dotyczące zakupu 

ykonanie, montaż i uruchomienie - 1 szt. związanej z projektem
innowacyjnej lakierni proszkowej oraz urządzenia do czyszczenia i mycia w firmie „KESSLER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” składam niniejszą ofertę na wykonanie 

 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_* 

miesięcy*  

Średnie zużycie energii elektrycznej na godzinę ________________ [kW/h]* 

minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ustala maksymalnie do 31.05.2017r.
(przez co rozumie się wykonanie oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego: 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

ci, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania. 
Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową 

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewn
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. 

zamówienia 
Cena netto*  

w PLN/EUR** 

Urządzenie do czyszczenia i mycia. 
Wykonanie, montaż i uruchomienie - 1 szt. 
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

.11.2016r. dotyczące zakupu Urządzenia 
1 szt. związanej z projektem pn. „Zakup 

zenia do czyszczenia i mycia w firmie „KESSLER-POLSKA” 
składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w 

__________________________________* 

_____________________________________* 

minimum 60 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert,  

31.05.2017r.  

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub 

Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową 

Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

 Cena brutto*  
w PLN/EUR** 
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· Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

· Oświadczam, iż Spółka/firma jest/Spółka/firma nie jest** powiązana osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w im
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
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;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

 
Załączniki do niniejszego formularza ofertowego:

1. Specyfikacja maszyny pozwalająca ocenić parametry

2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3
urządzenia do czyszczenia i mycia
okres jego działania przed upływem terminu składania ofert. 

 
 
 
Miejscowość __________________________________

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*dane obligatoryjne 
** niepotrzebne skreślić 
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Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Oświadczam, iż Spółka/firma jest/Spółka/firma nie jest** powiązana osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w im

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

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; 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
pliwości co do bezstronności tych osób 

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 
Specyfikacja maszyny pozwalająca ocenić parametry 

Dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3. zamówień dotyczących 
cia w okresie ostatnich 5. lat lub jeśli oferent działa krócej, to przez 

działania przed upływem terminu składania ofert.  

______________, dnia_____________________ r.* 

_________________________________________

(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
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Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

Oświadczam, iż Spółka/firma jest/Spółka/firma nie jest** powiązana osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 

 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

zamówień dotyczących 
działa krócej, to przez 

_______________________ 
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)* 


