2019-04-16
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 53/L/PU/01.02.01-20-0068/17

1. Nazwa i adres zamawiającego.
PRONAR sp. z o.o ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew tel. centrala +48(85) 682-72-58, fax: +48 (85) 682 72 57 email: zarzad@pronar.pl zaprasza do składania ofert w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie działu B+R w
Zakładzie Produkcyjnym firmy PRONAR w Hajnówce celem transferu wiedzy, innowacji i technologii na rzecz
wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionu”.
2.

Określenie przedmiotu zamówienia.

Komponenty do wykonania prototypów napędów gąsienicowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów (CPV 31214000-9). Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przekładnia planetarna - 4 sztuki


Specyfikacja techniczna przekładni:

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

10000

Przełożenie 1:

63,8

Maksymalna prędkość obrotowa [min-1]

3500

Moment hamujący [Nm]

220 – 310

Minimalne ciśnienie odhamowujące [bar]

10 – 20



Wymiary przekładni:

2019-04-16
ØD1

ØD2

ØD3

ØD4

ØD5

ØD6

D7

D8

L1

L2

L3

256

230

190

220

260

290

12 otw.
M16x2

8 otw.
M16x2

Zależne od silnika
hydr.

72

120

mm

2) Silnik hydrauliczny – 4 sztuki



Specyfikacja techniczna silnika hydraulicznego:

Chłonność silnika [cm3/obr]

28

Prędkość obrotowa

5550

Przepływ [l/min]

156

Moment [Nm]

179

Wałek z wielowypustem wg DIN 5480

W30 x 2 x 14 x 9g

Sterowanie

Dwupunktowe hydrauliczne
Zintegrowany czujnik prędkości obrotowej



Wymiary silnika :
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Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich waga.
Kryterium ceny – maksymalnie 100%, punktacja przyznana według wzoru:
waga (100%) x (cena netto najniższa/cena netto rozpatrywana)
100%=100 pkt. - maksymalny wynik jaki może osiągnąć oferta

4. Termin realizacji zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Oczekiwany przez
zamawiającego termin dostawy to nie później niż 30.09.2019r.
5. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 16.05.2019r.
6.







Warunki udziału w postępowaniu.
Oferta powinna zawierać:
cenę jednostkową netto,
warunki płatności (termin i formę płatności),
termin dostawy
Oferty nie zawierające tych warunków nie będą rozpatrywane.
Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
Oferty, które nie spełniają wymagań zapytania ofertowego, nie będą rozpatrywane.
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Podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo są wykluczone z postępowania. 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 prowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 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, pełnomocnika;
 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.

7. Warunki zmiany zamówienia/umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia/umowy podpisanej
z dostawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z
poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć,
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w
przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł
przewidzieć.
8. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności.
9. Istotne postanowienia umowy.
a) Kary umowne
 Za opóźnienie w wykonaniu zamówienia ponad termin określony w zapytaniu ofertowym w wysokości
0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.
 Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia w wysokości 30% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.
 Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 30% wartości wynagrodzenia umownego brutto.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość kwoty naliczonej
kary umownej.
b) Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.
Osobą właściwą do kontaktu z oferentami w sprawach technicznych i formalnych jest Pani Agnieszka Konach email: agnieszka.konach@pronar.pl, tel. +48 506 139 093.
Zapytanie ofertowe dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bazy konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy w
Narwi przy ul. Mickiewicza 101A.
Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres osoby właściwej do kontaktu z oferentami lub papierowej
na adres siedziby spółki:
Pronar Sp. z o.o.
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ul. Mickiewicza 101A
17-210 Narew
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego
odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert oraz bez podania przyczyny.
Ceny w walucie obcej będą przeliczane po kursie średnim NBP obowiązującym na dzień, do którego należy
składać oferty.
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie internetowej bazy konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz zostanie przesłane do wszystkich
oferentów drogą elektroniczną.
10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z odpowiedzą na zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, pod adresem:
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział KRS prowadzi akta
rejestrowe pod numerem KRS: 0000139188, NIP: 543-02-00-939; BDO 000014169 (zwanej dalej:
„PRONAR”);

PRONAR ustanowił Inspektora Danych Osobowych, Kontakt pisemny PRONAR Sp. z o.o. w Narwi, ul.
Mickiewicza 101a, 17-210 Narew; kontakt mailowy: iod@pronar.pl; kontakt telefoniczny: 85 6827337;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji
zakupów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia numer 53/L/PU/01.02.01-20-0068/17
prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w celu kontroli realizacji projektu na postawie umowy o dofinansowanie
projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój (Nr Umowy: UDA-RPPD.01.02.01-200068/17-00);

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach
programu operacyjnego inteligentny rozwój (Nr. Umowy: UDA-RPPD.01.02.01-20-0068/17 -00) przez okres
10 lat od daty zdefiniowanej w art. 140 ust.1 rozporządzenia 1303/2013 ;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone
zgodnie z przepisami RODO. Wniosek odnośnie realizacji w/w praw należy złożyć do Inspektora Ochrony
Danych drogą listową lub na adres iod@pronar.pl;

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

