
                      Wałbrzych, 03-07-2017
(miejsce i data)

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer procedury przetargowej Z/2/2017

Oś priorytetowa 1  Przedsiębiorstwa i innowacje 
Działanie 1.5  „Rozwój produktów i usług w MŚP” 
Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP,
Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

Zamawiający: 
Nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Robert Zimny
Adres: ul. Sportowa 12, 58-305 Wałbrzych
NIP: 8860017211
REGON: 890026817
Tel: 74 842 65 67
Adres poczty elektronicznej: robert-zimny@wp.pl 
Adres strony internetowej: http://robert-zimny.com.pl/ 

Przedmiot zmówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej kruszar-
ki. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wy-
konawczych oraz prawnych.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu 
zamówienia, z której w sposób nie budzący wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot 
zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych. 
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zakres dostawy:

Kruszarka- 1 szt.
Kod CPV Zamówienia: 43410000-0 Maszyny do obróbki minerałów

Specyfikacja techniczna:
- maksymalna wydajność nie mniejsza niż 200 ton, 
- prędkości jazdy nie mniejsza niż 1,0 km/h 
- maksymalny kąt najazdu nie gorszy niż 20˚ 
- kosz zasypowy o pojemności minimum 4,70 m3 z hydraulicznie podnoszonymi burtami,
- podawacz z rusztem wibracyjnym o rozmiarach: nie mniejszych niż szerokość 780 mm, długości 
3380 mm, długości rusztu 1160 mm i rozstawie rusztu 35-70 mm
- kruszarnia o prędkości minimum 290 obrotów na min., z hydrauliczną regulacją szczeliny, o napę-
dzie hydraulicznym przez paski i zakresie szczeliny od nie mniejszej niż 25-150 mm,
- Główny taśmociąg posiada regulowaną wysokość wysypu o wymiarach nie mniejszych niż : szero-
kość 780 mm i długości 8240 mm.
- Taśmociąg z bębnem napędowy - minimum 282 mm i bęben końcowy - minimum 260 mm oraz sil-
nik hydrauliczny
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- Gąsienice  - o długości nie mniejszej niż 2820 mm i szerokości 390 mm napędzane silnikiem hydrau-
licznym z przekładnią. Urządzenie sterowane radiowo lub przewodowo.
- Separator magnetyczny do złomu stalowego
- Waga elektroniczna przekruszonego urobku

Wymagany okres gwarancji dla urządzenia będącego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 12 
miesięcy od jego uruchomienia.
  
Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 15.09.2017r.
Miejsce realizacji projektu: ul. Sportowa 12, 58-305 Wałbrzych

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Nazwa kryterium Waga kryterium 
Cena    60 %
Okres gwarancji 30 %
Czas dostawy 10 %

Cena: 60%
Cena netto oferty najtańszej
------------------------------------- x 60 = ilość punktów
Cena netto oferty badanej

Okres gwarancji na maszynę (w 
miesiącach) 

Liczba punktów

     0  - 12 m-cy 0 pkt
 13 - 17 m-cy 10 pkt

18 -  23 m-cy 20 pkt

30 pkt
24 i więcej

Czas dostawy: 10%   (Czas dostawy oznacza czas od podpisania umowy do dnia podpisania protokołu 
zdawczo odbiorczego przez obie strony umowy)

Czas dostawy w dniach Liczba punktów

Poniżej 8 dni od podpisania umowy 10 pkt
Powyżej 14 dni od podpisania umowy5 
pkt
Od 8 do 14 dni od podpisania umowy

0 pkt

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
oraz  z  budżetu  państwa  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  dla  Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2



Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert otrzymały identyczną liczbę punktów Zamawiający wezwie przedmiotowych Wykonaw-
ców, do złożenia ofert dodatkowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż 
cena wskazana w ofercie pierwotnej.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty 
dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość 
punktów.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej 
walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiające-
go zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnoto-
wego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: ul. Sportowa 12, 58-305 Wałbrzych
Sposób: forma elektroniczna na podany adres e-mail: robert-zimny@wp.pl lub forma papierowa na 
adres wskazany powyżej.
Termin składania ofert: do dnia 03-08-2017r. do godz. 15.00.
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, aby mógł 
się z ofertą zapoznać.

Postawa do wykluczenia wykonawcy:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym
z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wza-
jemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szcze-
gólności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
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”.

Ponadto,

1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 
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2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich 
ofert

3. nie dopuszcza się składania ofert częściowych
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na 
obiektywną ocenę oferty, ma także prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub 
dotyczących wyliczeń ceny ogółem.

5. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

6. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli: zostanie złożona po upływie wyznaczonego 
terminu; treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego oraz w przypadku, 
gdy oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia całości lub części przetargu 
bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty. 
W każdym przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie 
przysługiwało Wykonawcom żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności 
roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot kosztów uczestnictwa w przetargu.

8. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu 
składania ofert

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu 
wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.

10. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Robert Zimny tel.: 607-799-084

Z poważaniem,

Robert Zimny
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