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ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP 

PÓŁAUTOMATYCZNEJ LINII DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH

O SKOMPLIKOWANYCH KSZTAŁTACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

POMOCNICZYMI 

 

 

Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku 

lokalnym w obszarze działania LGD – Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii 

do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” dofinansowanej z krajowych środków 

odków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

 

Dębno, 29 czerwca 2017 r. 

PÓŁAUTOMATYCZNEJ LINII DO PRODUKCJI SZYB ZESPOLONYCH         

WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

rawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku 

Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii 

do produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” dofinansowanej z krajowych środków 

odków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 



Dębno, 29 czerwca 2017 roku 

I. Nazwa ( firma ) oraz adres zamawiającego ( beneficjenta ) 

Nazwa: Milena Wilczyńska Biuro Rachunkowe 

 Zakład Szklarski „Wolfglas” 

Adres:  Pługowa 27, 74-400 Dębno 

Tel.: 957691390 

e-mail: wolfglas@onet.eu 

Tel. kom.: 509959855 

Strona www: www.wolfglas.pl 

NIP: 5971594648 

REGON:  320091615 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia, zasady: 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego,                        

z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu       

pt. „ Poprawa konkurencyjności w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze 

działania LGD – Lider Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do 

produkcji szyb zespolonych o skomplikowanych kształtach” zgodne z podstawą  

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczególnych 

warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych         

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania 

zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej ( Dz. U. poz. 106). 

2. Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) nie mają zastosowania. 

3. Wszystkie koszty związane z realizacją zadania będą ponoszone                           

z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji                       

i przejrzystości. 

III. Publikacja zapytania: 

Zapytanie ofertowe jest dostępne: 

1. Na stronie internetowej: 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

2. Na stronie internetowej Zamawiającego: 

www.wolfglas.pl 

3. W siedzibie Zamawiającego: 74-400 Dębno, Pługowa 27 

IV. Opis zadania: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych w postaci:  

1) półautomatycznej linii do produkcji szyb zespolonych 

2) magazynu ½ jumbo 

3) suwnicy natorowej z urządzeniem próżniowym 

4) stojaków na szkło typu L – sztuk 15 



2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi „Opis zadania”              

– Załącznik nr 4 do ZO. 

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego 

producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie 

jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku 

dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, 

materiałów, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane 

patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie 

oferty w tej części przedmiotu zamówienia a o równoważnych 

parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.  

3. Podane wymagania są wymaganiami minimalnymi dotyczącymi 

adekwatności co do wymagań projektu, Oferent może zaproponować 

parametry lepsze lub równoważne. 

4. Zakup jest realizowany w ramach operacji pt. „ Poprawa konkurencyjności      

w firmy Wolfglas na rynku lokalnym w obszarze działania LGD – Lider 

Pojezierza poprzez wprowadzenie półautomatycznej linii do produkcji szyb 

zespolonych o skomplikowanych kształtach” dofinansowanej z krajowych 

środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-

2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

5. Numer umowy o przyznaniu pomocy: Nr 00070-6935-UM1610024/16 

V. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zadania:  dwa tygodnie od momentu przekazania przez 

Zamawiającego informacji o gotowości dostawy i montażu urządzenia, jednak nie 

później niż do 30.11.2017 roku. 

VI. Miejsce realizacji zamówienia: 

Miejscem realizacji zamówienia jest województwo zachodniopomorskie, powiat 

myśliborski, gmina Dębno, kod pocztowy 74-400 Dębno, miejscowość Grzymiradz 

na działkach ewidencyjnych 113/8 nr obrębu 0008. 

VII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej podane zadania: 

1) półautomatyczna linia do produkcji szyb zespolonych; 

2) magazyn ½ jumbo; 

3) suwnica natorowa z urządzeniem próżniowym; 

4) stojaki na szkło typu L 15 sztuk. 

Oferta może być złożona również na całość zamówienia. 

 

 

 



VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

A) Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne oraz potencjał 

osobowy i finansowy (załącznik nr 2 do ZO). 

B) Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie. 

C) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia 

D) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację 

zamówienia. 

E) Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do 

kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących 

działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu 

zamówienia. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia 

zgodnie z jego treścią zapytania ofertowego i złożonej oferty, 

postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i 

finansowe uwarunkowania Projektu finansowego ze środków UE – w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków udziału                            

w postępowaniu  w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów 

załączonych do oferty, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. W tym przede 

wszystkim na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ZO. 

 

IX. Warunki wykluczenia/przesłanki odrzucenia oferty. 

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

2) Została złożona przez podmiot: 

a. Niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru 

przez beneficjenta danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym                        

(Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowi załącznik nr 2 do ZO) lub 

b. Powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami,        

o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy ( Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych stanowi załącznik nr 3 do ZO) 

3) Została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu 

ofertowym. 



3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot 

powiązana osobowo lub kapitałowo z osobą, w której art. 43a ust 4 ustawy, 

jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie 

wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji. 

4. W przypadku, o którym mowa art. 57h ust. 3 ustawy, przepisu 1 pkt 2 lit. B nie 

stosuje się. W takim przypadku oferta podlega odrzuceniu również, jeżeli 

czynności związane z  przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego wykonała osoba podlegająca wyłączeniu 

na podstawie art. 17 ust 1 pkt 1-4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z póżn. zm. 3)), chyba, że 

osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.  

X. Powiązania osobowe lub kapitałowe 

1. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub  

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych          

z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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; 

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 

że możne to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 

osób. 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferty należy składać w terminie do 07 lipca 2017 roku do godziny 16:00, 

elektronicznie na adres wolfglas@onet.eu  

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej Oferent jest 

jednocześnie zobligowany do niezwłocznego przesłania drogą pocztową na 

adres Zamawiającego 74-400 Dębno, Pługowa 27. Kompletu dokumentów, 

przy czym za termin złożenia oferty uważa się chwilę wpływu wiadomości 

nadesłanej pocztą elektroniczną. 

2. Osoba do kontaktu Artur Wilczyński telefon 509-959-855 



3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu 

formularza (oferty cenowej) stanowiącego załącznik nr 1 do ZO, 

wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem 

w sposób czytelny. 

2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować 

wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez 

Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści 

zapytania. 

6. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

7. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by 

wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną. 

 

XIII. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłana do 

wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane 

zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

2. Ww. informacja zawierać będzie informację o: 

1) Wyborze wykonawcy albo 

2) Odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

3) Niezłożeniu żadnej oferty, albo 

4) Zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert 

opisanych w poniższych punktach 

2. Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: 

 



LP Nazwa kryterium Kryterium (waga w % ) 

1 Cena 70 

2 Dostęp do serwisu i części 
 

20 

3 Gwarancja 10 

 

3. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z następującymi 

założeniami: 

Do obliczenia punktów za kryterium „cena” Zamawiający przyjmie ceny 

podane w pkt 3 oferty cenowej ( załącznik nr 1 do ZO). 

 

                      cena oferty najtańszej 

cena =    -------------------------- x 100x 70% 

                 cena oferty badanej  

 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady 

wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół). 

W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 70 punktów. 

4. W kryterium „dostęp do serwisu i części” ocena ofert zostanie dokonana 

zgodnie z następującymi założeniami: 

Do obliczenia punktów za kryterium „dostęp do serwisu i części” Zamawiający 

przyjmie termin podany w pkt 4 oferty cenowej ( załącznik nr 1 do ZO). 

Zastrzeżenie: termin dostępności części nie może być dłuższy niż 7 dni 

robocze. 

 

                      Termin oferty badanej 

ddscz =    -------------------------- x 100x 20% 

                 max termin dostępności 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg zasady 

wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół). 

W kryterium „dostęp do serwisu i części” oferta może uzyskać maksymalnie 

20 punktów. 

5. W kryterium „gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie                      

z następującymi założeniami: 

Do obliczenia punktów za kryterium „gwarancja” Zamawiający przyjmie 

termin podany przez Wykonawcę w pkt 5 oferty cenowej ( załącznik nr 1 do 

ZO). 

Zastrzeżenie: termin gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

 

               gwarancja oferty badanej 

g =    --------------------------------- x 100x 10% 

            najdłuższy okres gwarancji 



 

W kryterium „gwarancja” oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

                        Przy ocenie ofert będzie stosowana zasada, iż oferta nieodrzucona, zawierająca      

                       najkorzystniejszy bilans ww. kryteriów oceny ofert jest ofertą najkorzystniejszą. 

6. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana            

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie zsumowana           

i będzie stanowić końcową ocenę oferty. 

8.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową 

ocenę oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie 

wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania bez wyboru żadnej    

z ofert. 

10. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XV. Informacje dodatkowe 

Dodatkowych informacji w sprawie zamówienia udziela 

- Artur Wilczyński e-mail: wolfglas@onet.eu  

                                    Tel. kom. 509 959 855 

     XIV. Wykaz załączników do zapytania ofertowego (ZO): 

1. Oferta cenowa – Załącznik nr 1 do ZO 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do ZO 

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 3 do ZO 

4. Opis zadania – Załącznik nr 4 do ZO 

 
 


