Wrząsowice, dnia 2 listopada 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYKONANIA I DOSTAWĘ PROTOTYPOWYCH FORM
WTRYSKOWYCH
OZNACZENIE SPRAWY POL-MET/B+R/2/2017

Przystępując do realizacji zadania w ramach projektu poniżej opisanego firma Kaszowski Kazimierz
FPHU POL-MET zaprasza do złożenia oferty na przedstawioną poniżej usługę oraz dostawę.
A. INFORMACJE OGÓLNE:
1
Zamówienie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w
ramach działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach projektu pn. „ Realizacja prac
badawczo-rozwojowych w dziedzinie systemów cichego zamykania mebli, sposobem na rozwój
oferty produktowej firmy POL-MET Kazimierz Kaszowski.”
2
Głównym celem projektu jest opracowanie specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy
poprzez przeprowadzenie szeregu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych z zakresu
mechaniki, techniki wytwarzania, automatyzacji, pneumatyki oraz inżynierii materiałowej, która
znajdzie szerokie, uniwersalne zastosowanie w branży meblarskiej, w której działa wnioskodawca.
B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa następujących dwunastu form
wtryskowych (części zamówienia):
[Część A zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-ZACZEP – 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM
[Część B zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-WSPORNIK - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%
[Część C zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-OBUDOWA P+L - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- gniazda 1+1,
- materiał do wtrysku POM
[Część D zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-OSŁONA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku ABS
[Część E zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-REGULACJA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid
[Część F zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-SZABLON - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:

- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM
[Część G zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-ZWROTNICA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid
[Część H zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-OBUDOWA P+L - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- gniazda 1+1
- materiał do wtrysku POM
[Część I zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-OSŁONA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku ABS
[Część J zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-RAMIE - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%
[Część K zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-WODZIK - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%
[Część L zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-SZABLON - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM
Prototypowe formy wtryskowe będą użytkowane we wtryskarkach o następujących parametrach:
Siła docisku – 60t
Przestrzeń między kolumnami – 310 mm
Min. wysokość formy – 120 mm – max. 330 mm
Pierścienie centrujące – stała Ø 100, ruchoma Ø 80 mm
Promień dyszy wtrysku – r10
Siła docisku – 90t

Przestrzeń między kolumnami – 350 mm
Min. wysokość formy – 160 mm – max. 380 mm
Kryzy/pierścienie centrujące 2 x Ø 125 mm
Promień dyszy wtrysku – r10
Siła docisku – 160t
Przestrzeń między kolumnami – 470mm
Min. wysokość formy 180mm – max. 520mm
Pierścienie centrujące – 2x Ø125mm
Promień dyszy wtrysku – r10
W związku z koniecznością zachowania parametrów jakościowych, Zamawiający wymaga
przeprowadzenia przed odbiorem przedmiotu zamówienia co najmniej dwóch prób wtrysku na
dostarczanych formach.
Z uwagi na prototypowy charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian konstrukcyjnych detali w trakcie wykonywania zamówienia:
a) część zamówienia wskazana w punktach A-G zmiany do 30%
b) część zamówienia wskazana w punktach H-L zmiany do 50%
Wykonawca powinien uwzględnić powyższe okoliczności w kalkulacji cenowej składanej wraz z
ofertą.
Szczegółowa dokumentacja techniczna prototypowych form wtryskowych zawarta jest w
załączniku nr 6 do zapytania ofertowego. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa załącznik ten zostanie udostępniony potencjalnemu Wykonawcy, który prześle na
adres Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres: projekty@cichezamykanie.pl podpisane
oświadczenie o zachowaniu poufności będące załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
Powyższy załącznik zostanie wysłany na adres Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania prawidłowo podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności.
1
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego
przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
2
Kody CPV: 43415000-5
3
Nazwa kodów CPV: Formy odlewnicze
C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:
a)
Posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do wykonywania
działalności objętej zamówieniem;
b)
wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której zakres i istotne postanowienia
stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego;

c)
2
3

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów;
Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo
wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej,
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 6 osobnych
części i każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie, kilka, lub tylko jedną część
zamówienia.
7 Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
8 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a
kolejne strony winny zostać ponumerowane.
9 Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle
według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania oraz
Formularza Kalkulacji Cenowej stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zapytania.
10 Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: „Oferta na
wykonanie oraz dostawę prototypowych form wtryskowych – dot. zapytania ofertowego nr
POL-MET/B+R/2/2017”.
11 W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu
uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze
odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad
przyznawania punktów:
a)Kryterium finansowe (cena) – waga 40 punktów;
b)Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
c) Kryterium rodzaju materiałów użytych do wykonania elementów formujących w formach – 40
punktów;
2.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma
najwyższą wartość punktową.
3.
Każda z części Przedmiotu Zamówienia (od A do L) będzie oceniania osobno i na każdą część
zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
1. W kryterium finansowych Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z
najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę
wag, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium
finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

2. W zakresie kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc długość gwarancji badanej oferty przez wartość oferty z najdłuższą gwarancją, a następnie mnożąc
uzyskaną wartość przez sumę wag, według formuły WP = (WOB / WONTG) x waga gdzie WP – wartość punktowa w kryterium długości gwarancji, WOB – wartość oferty badanej, WONTG – wartość
oferty z najdłuższym terminem gwarancji.
3. W kryterium rodzaju materiałów użytych do wykonania elementów formujących w formach Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
a)
materiały
o
twardości
równe
i
powyżej
40
HRC
–
40
pkt
b) materiały o twardości poniżej 40 HRC – 0 pkt
Zamawiający będzie prowadził ocenę ofert dla poszczególnych części zamówienia (form wtryskowych) oddzielnie.
F. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1
Oferty należy złożyć do dnia 13 listopada 2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i
godzina wpływu do Zamawiającego.
2
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać
na adres: F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski 32-040 Wrząsowice ul. Kraśnik 2,
3
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie
elektronicznej na adres: projekty@cichezamykanie.pl
4
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
G. ZAKRES WYKLUCZENIA
1
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień
sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca
zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszej oferty.
2
Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników,
lub też złożyli ofertę po terminie.
H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
1
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania w zakresie przedmiotu umowy, terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia, a
także dokonania w niej zmian nieistotnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych detali w trakcie wykonywania
zamówienia:
a) część zamówienia wskazana w punktach A-G zmiany do 30%

b) część zamówienia wskazana w punktach H-L zmiany do 50%
Zmiana umowy może także nastąpić w wyniku działania siły wyższej, jeśli działanie to uniemożliwi
lub poważnie utrudni wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotnymi ustaleniami.
2
Zmiana umowy może także nastąpić, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub
Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany realizowanego projektu i związana z tym konieczność
zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3
Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo
zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
4
Zmiana umowy w zakresie terminu jej wykonania może nastąpić w wypadku konieczności
zmiany przez Zamawiającego terminów realizacji umowy.
5
Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub
zwiększenia ilości czynności potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
6
Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek
pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia
na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg
podmiotów mogących złożyć ofertę.
I. TERMIN REALIZACJI:
Zamówienie należy zrealizować w okresie do 30 czerwca 2018 r.
J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest
Pan Adam Krysiak, numer telefonu 607-591-986, email projekty@cichezamykanie.pl,
L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty.

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

Zamawiający:
F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski
ul. Kraśnik 2
32-040 Wrząsowice
FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkałego w* ….........................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr POL-MET/B+R/2/2017 składam ofertę w postępowaniu
usługę wykonania i dostawę prototypowych form wtryskowych
Oferuję realizację zamówienia za cenę:
............................................... zł brutto (słownie: …...........................................................................);
Oferta obejmuje realizację części ..........................................…….... Przedmiotu Zamówienia (wpisać
które zadania – A,B,C,D,E, F, G, H, I, J, K, L oferta obejmuje).
Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w
szczególności: zakładany zysk, należne podatki.
Deklarowana długość gwarancji oraz rodzaj materiałów użytych do wykonania elementów
formujących w formach:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Zakres oferty

1

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODZACZEP – 1 sztuka

Część A
Przedmiotu

Długość
gwarancji (w
miesiącach)

Rodzaj
materiałów
użytych do wykonania
elementów formujących
w
formach
(wskazać
poziom
twardości HRC)

Zamówienia

2

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODWSPORNIK - 1 sztuka

Część B
Przedmiotu
Zamówienia

3

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODOBUDOWA P+L - 1 sztuka

Część C:
Przedmiotu
Zamówienia

4

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODOSŁONA - 1 sztuka

Część D:
Przedmiotu
Zamówienia

5

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODREGULACJA - 1 sztuka

Część E:
Przedmiotu
Zamówienia

6

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODSZABLON - 1 sztuka

Część F:
Przedmiotu
Zamówienia

7

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODZWROTNICA - 1 sztuka

Część G:
Przedmiotu
Zamówienia

8

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZOBUDOWA P+L - 1 sztuka

Część H:
Przedmiotu
Zamówienia

9

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZOSŁONA - 1 sztuka

Część I:
Przedmiotu
Zamówienia

10

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZRAMIE - 1 sztuka

Część J:
Przedmiotu
Zamówienia

11

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZWODZIK - 1 sztuka

Część K:
Przedmiotu
Zamówienia

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZ-

Część L:
Przedmiotu

12

SZABLON - 1 sztuka

Zamówienia

Wykonawca winien wypełnić jedynie część formularza dotyczącego tego zakresu Przedmiotu
Zamówienia, którą obejmuje jego oferta.
Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne określone w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiących część B Zapytania Ofertowego oraz określone w opisie istotnych
postanowień umownych stanowiącym Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Oświadczam, że sprzęt jest fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz w pełni
zdatny do użytku.
Oświadczam, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu
ofertowym i Umowie.
Oświadczam, że posiadam wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że przedkładam dokumenty poświadczające spełnienie wymagań opisanych w
Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Deklaruję wolę zawarcia umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego i zobowiązuje się do jej podpisania w siedzibie Zamawiającego, lub innym
wskazanym przez niego miejscu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania mnie przez
Zamawiającego do jej podpisania, pod rygorem uznania, że odstępuje od wykonania zamówienia.
Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu składania
ofert.

Oferta wraz z załącznikami zawiera …................. stron.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ
Lp.

Przedmiot zamówienia

Zakres oferty

1

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODZACZEP – 1 sztuka

Część A
Przedmiotu
Zamówienia
Część B
Przedmiotu
Zamówienia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODWSPORNIK - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODOBUDOWA P+L - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODOSŁONA - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODREGULACJA - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODSZABLON - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal PODZWROTNICA - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZOBUDOWA P+L - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZOSŁONA - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZRAMIE - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZWODZIK - 1 sztuka
Prototypowa
forma
wtryskowa na detal ROZ-

Część C:
Przedmiotu
Zamówienia
Część D:
Przedmiotu
Zamówienia
Część E:
Przedmiotu
Zamówienia
Część F:
Przedmiotu
Zamówienia
Część G:
Przedmiotu
Zamówienia
Część H:
Przedmiotu
Zamówienia
Część I:
Przedmiotu
Zamówienia
Część J:
Przedmiotu
Zamówienia
Część K:
Przedmiotu
Zamówienia
Część L:
Przedmiotu

Wartość
Netto

Stawk
a
VAT

Wartość
Brutto

SZABLON - 1 sztuka

Zamówienia

RAZEM:

Z uwagi na prototypowy charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian konstrukcyjnych detali w trakcie wykonywania zamówienia:
a) część zamówienia wskazana w punktach A-G zmiany do 30%
b) część zamówienia wskazana w punktach H-L zmiany do 50%
Wykonawca powinien uwzględnić powyższe okoliczności w kalkulacji cenowej składanej wraz z
ofertą.
Wykonawca winien wypełnić jedynie część formularza dotyczącego tego zakresu Przedmiotu
Zamówienia, którą obejmuje jego oferta.
Wartość oferty należy wyliczyć według następujących zasad:
1. Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.
2. Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem podatku
od towarów i usług VAT.
3. Wartość netto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę miary przez ilość przewidywanych
jednostek miary.
4. Wartość brutto stanowi sumę wartości netto i iloczynu wartości netto i stawki podatku VAT.
5. Wartość pozycji RAZEM stanowi cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Wykonawcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego w zakresie VAT albo wykonawcy, którzy realizują zamówienia odpowiadające swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia w ramach działalności wykonywanej osobiście w kolumnie „wartość brutto” wpisują kwotę wartości netto.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POWODU ISTNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW
Składając ofertę w postępowaniu nr POL-MET/B+R/2/2017, oświadczam, że Wykonawca:
…............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY, NR NIP)

z siedzibą w/zamieszkały w* ….............................................................................................................
(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)

…............................................................................................................................................................
(NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)

- nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo poprzez wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

….........................................
miejscowość i data

…………………………………………………………
czytelny podpis osoby upoważnionej

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH
1.
Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę na wykonanie usługi oraz dostawę dostawę
prototypowych form wtryskowych w ramach realizowanego projektu o specyfikacji określonej w
opisie Przedmiotu Zamówienia, w zakresie tych części Zapytania Ofertowego, na które Wykonawca
złożył wybraną przez Zamawiającego ofertę. Opis przedmiotu zamówienia z części B Zapytania
Ofertowego zostanie zamieszczony w zawartej z Wykonawcą umowie.
2.
Wykonawca dostarczy sprzęt objęty zakresem zamówienia za zaoferowaną cenę i w terminie oraz na warunkach wskazanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
3.
Warunki transportu: dostawa do siedziby Zamawiającego.
4.
Wykonawca zobowiąże się do ochrony informacji poufnych udzielonych mu przez Zamawiającego.
5.
W umowie Strony ustalą, że za niewykonanie, lub wykonanie w sposób nierzetelny, lub też
wyrządzenie Zamawiającemu szkody majątkowej, Zamawiający będzie miał prawo nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, lub wyższej, jeśli Strony tak ustalą.
6.
Zmiana umowy będzie możliwa w sytuacjach opisanych w Zapytaniu Ofertowym.
7.
Umowa zostanie sporządzona według prawa polskiego, sądem właściwym do rozstrzygania
sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik Nr 5 do Zapytania Ofertowego
Postępowanie nr POL-MET/B+R/2/2017

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Ja …………….............................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP)
działający w imieniu
własnym/firmy/osoby fizycznej ............................................................................................................
(zaznaczyć prawidłowe, wpisać NIP firmy lub osoby fizycznej jeśli działa się w ich imieniu – w tej
sytuacji należy okazać ważne pełnomocnictwo i przedłożyć jego odpis)
w związku z zamiarem przejrzenia materiałów w ramach postępowania ofertowego o sygnaturze
POL-MET/B+R/2/2017, prowadzonym przez F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski ul. Kraśnik 2, 32040 Wrząsowice (Zamawiający), oświadczam, że:
1. Potraktuje wszystkie materiały udostępnione mi przez Zamawiającego jako informacje poufne.
2. Zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w jakimkolwiek innym celu niż
zaznajomienie się z Przedmiotem Zamówienia i ewentualnie złożenie oferty w ramach
prowadzonego postępowania ofertowego, w szczególności zobowiązuje się nie wykorzystywać tych
informacji poufnych do uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych, oraz zobowiązuje się do
należytego zabezpieczenia ich przed dostępem podmiotów nieuprawnionych.
3. Za podmioty nieuprawnione należy uznać wszystkie osoby fizyczne i prawne, z wyjątkiem
członków organów spółki i pracowników reprezentowanej przeze mnie firmy, lub osoby w której
imieniu zaznajamiam się z materiałami.
4. Zobowiązuję się do zabezpieczenia informacji poufnych przed dostępem do nich przez osoby
nieuprawnione oraz do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy
zabezpieczeniu tego typu informacji, zarówno pod względem fizycznym, jak i techniczno –
informatycznym, ażeby nie dopuścić do utraty kontroli (w szczególności rozpowszechnienia,
uzyskania dostępu przez kogokolwiek) nad informacjami poufnymi.
5. Zobowiązuję się do tego, aby każda osoba, która będzie miała wgląd do informacji poufnych,
zostanie poinformowana o zakresie Oświadczenia i będzie przestrzegała rygorów i obowiązków,
jakie z Oświadczenia wypływają.
6. Zobowiązuję się do dokonania zniszczenia informacji poufnych, niezależnie od formy, w której
informacje te zostały przekazane, po upływie terminu składania ofert.
7. Przyjmuje do wiadomości, że ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę
wywołaną ujawnieniem informacji poufnych, w szczególności wynikłą z przekazania lub
udostępnienia ich osobom nieuprawnionym, lub używania ich w celach niezgodnych z niniejszym
oświadczeniem.

…………….…………………………………….………………………
(czytelny podpis)

