
 

 

Kraków dn. 29.04.2019 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający :  METAL SERVICE EXPORT SPZOO SP.K, 31-980 KRAKÓW UL. ZAPUSTA 34, NIP: 675-

153-03-68 

Dane teleadresowe Zamawiającego : 31-980 Kraków ul. Zapusta 34,  

Osoba kontaktowa – Marcin Żaba, mail: marcinzaba@msexport.pl, tel. 604-440-522 

Tytuł zamówienia: „Dostawa i uruchomienia mobilnego urządzenia do obróbki cieplnej” 

W ramach projektu : „ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service 

Export Sp. z o.o. Sp.K w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze 

technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz 

spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych 

metodą łukową „ 

Nazwa Programu : DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R 

PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 

Zapytanie ofertowe : 

1. Tytuł zapytania „ Dostawa i uruchomienie mobilnego urządzenia do obróbki cieplnej „. Dostawa i 

uruchomienie w siedzibie zamawiającego mieszczące się pod adresem 31-980 Kraków ul. Zapusta 

34, lub w innym wskazanym miejscu przez Zamawiającego w obrębie obszaru Miasta Krakowa. 

2. Publikacja zapytania : Zapytanie jest dostępne na stronie internetowej : 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz na stronie Zamawiającego 

http://www.msexport.pl, 

3. Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „ 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

„. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 styczeń 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

Szacunkowa wartość została określona na podstawie ofert wstępnych na potrzeby kalkulacji 

kosztów składanego wniosku do naboru 1/2.1/2018 Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, podlegające w szczególności na 

: 

3.1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.msexport.pl/


 

3.2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

3.3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

3.4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 

4. Źródła finansowania : Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu 

„ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal Service Export Sp. z o.o. Sp.K 

w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii i produktów 

dedykowanych procesom przygotowania, składania oraz spawania rurociągów 

stalowych, a także technologii nanoszenia powłok ochronnych metodą łukową „ 

współfinansowanego w ramach DZIAŁANIA 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W 

INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY 

ROZWÓJ 2014-2020.  

5. Opis przedmiotu zamówienia  

5.1. Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe : Przedmiotem zamówienia jest dostawa i 

uruchomienie mobilnego urządzenia do obróbki cieplnej, 

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 

5.3. Parametry techniczne urządzenia: 

5.3.1.  Minimalna moc urządzenia - 65 kW 

5.3.2. Minimalna ilość grzałek – 24 sztuki 

5.3.3. Ilość kanałów niezależnych – 12 

5.3.4. Napięcie wyjściowe – 30 V 

5.3.5. Rodzaj urządzenia - źródła : urządzenie transformatorowe, 

5.3.6. Okablowanie – kabel zasilający min 30 [mb] – 1 szt, kable wyjściowe o długości min 15 

[mb] – 12 szt., kable kompensacyjne o długości min 17 [mb] – 12 szt., rozgałęźniki o 

długości min 2 [mb] – 24 szt, 

5.3.7. Mata grzejna 60V/45A – 20 szt., 

5.3.8. Izolacja 7200x610x25 – 5 szt.,  

5.3.9. Termopara typ K kl. 1 2x0,8 [mm] – 100 [mb] 

5.3.10. Zaciągarka do taśm – 1 szt., 

5.3.11. Zgrzewarka do termopar – 1 szt 

5.4. Parametry użytkowe urządzenia : 

5.4.1. Urządzenia ma osiadać ciągłą kontrole poboru prdu na każdym kanale z sygnalizacją 

zmian tego parametru, 

5.4.2. Urządzenia ma być odporne na łuk spawalniczy w okolicach pomiaru temperatury, 

5.4.3. Urządzenie ma posiadać możliwość zmiany parametrów podgrzewania i obróbki 

cieplnej bez konieczności wyłączania procesu, 

5.4.4. Urządzenie ma mieć możliwość automatycznego utrzymania takiej samej temperatury 

w każdym punkcie pomiaru na uruchomionych kanałach, 

5.4.5. Urządzenie ma posiadać możliwość podłączenia do zasilania zabezpieczonego 

wyłącznikami instalacyjnymi ( miękki rozruch ), 



 

5.4.6. Urządzenie ma posiadać możliwość sterowania większej ilości kanałów z jednej 

termopary, 

5.4.7. Urządzenia ma posiadać kontrolę toru pomiaru temperatury i sygnalizować awarię 

pomiaru, 

5.4.8. Urządzenie ma sygnalizować zbyt duże różnice między temperaturą zadaną a 

temperaturą mierzoną, 

5.4.9. Regulatory powinny mieć błędy pomiarowe poniżej 3 stopni Celsjusza, 

5.4.10. Regulatory mają mieć możliwość programowej korekty błędów i przepisywania 

charakterystyk między kanałami,  

5.4.11. Urządzenia ma posiadać zapis przebiegu temperatury, prądu w poszczególnych 

kanałach i wykorzystywanego procentu mocy podczas obróbki cieplnej, 

5.4.12. Urządzenie ma poprawnie pracować w zakresie temperatur -25 do + 50 stopni 

Celsjusza, 

5.4.13. Regulator ma być wyposażony w adaptacyjny algorytm regulacji pozwalający dobrze 

sterować małymi i dużymi obiektami ( mała różnica temperatury w czasie obróbki 

cieplnej ), 

5.4.14. Urządzenia ma być wyposażone w rejestrator cyfrowy, oraz powinno mieć możliwość 

podpięcia rejestratora papierowego, 

5.4.15. Urządzenie ma posiadać min 4 uchwyty transportowe do bezpiecznego podnoszenia 

za pomocą haków, 

6. Termin wykonania zamówienia : 

6.1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie po 

podpisaniu niniejszej umowy. 

6.2. Pożądany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 4 

tygodnie od momentu podpisania umowy. 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

7.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. 

7.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie. 

7.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Za posiadającego wiedzę i doświadczenie uznaje się wykonawcę, który w okresie 12 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, zrealizował w sposób należyty co najmniej 5 dostaw 

podobnych urządzeń w tym 3 potwierdzone referencjami, oraz prowadzi działalność nie krócej 

jak 3 lata licząc od dnia składania oferty 



 

7.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać , że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt.7.2.3 w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

7.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt.7.4 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a)   Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia,  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 

7.5. Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

7.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują 

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane ( w charakterze 

podwykonawcy). 

7.7. Jeżeli zdolności zawodowe, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez Zamawiającego : 

a) Zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3 

7.8. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w pkt 9 Zapytania. 

8. Podstawy wykluczenia postępowania 

8.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

a) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie , nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenie 

odszkodowania; 

c) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

8.2. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wykazano w rozdziale 9 Zapytania. 



 

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów  jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania 

9.1. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do zapytania stanowiące 

wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o 

którym mowa w pkt.9.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić spełnienie warunku  Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie , w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podczas wykluczenia. 

9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informację o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1 

9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasady innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia – w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.1. 

9.5. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumentu: 

9.5.1. W celu potwierdza spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w rozdziale 7 niniejszego Zapytania: 

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie 3 lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z posiadaniem ich wartości , 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumentu wystawione przez podmiot, na rzez którego dostawy były wykonane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem 

terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.  

9.5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 8 Niniejszego Zapytania: 

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego , że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 



 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości decyzji właściwego organu;   

c) W przypadku Wykonawcy, który polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w celu oceny należy złożyć 

dokumenty (np. zobowiązania), które określają w szczególności: 

- zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 

9.5.3. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów i/lub powierzenia części 

realizacji zamówienia podwykonawcom do oferty należy również dołączy następujące 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tych podmiotów i/lub wykonawców: 

a) Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego , że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego , że  podmiot i/lub podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot 

i/lub podwykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem podatkowym w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.    

9.5.4. Jeżeli Wykonawca, nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.1. lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia do przeprowadzenia postępowania 

oraz jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawiania w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 



 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

9.5.5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które 

powinno dokładnie określać zakres umocowania. 

9.5.6. Jeżeli Wnioskodawca, podmiot i/lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym 

mowa w pkt. 9.5.2 oraz 9.5.3 Zapytania, składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym Wykonawca, podmiot i/lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.5.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, podmiot i/lub podwykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie Wykonawcy, podmiotu i/lub podwykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządy zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, podmiotu 

i/lub podwykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby. 

9.5.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

podmiot i/lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiedniego kraju , w którym Wykonawca, podmiot i/lub podwykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9.5.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

9.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia, o której mowa w Rozdziale 9 Zapytania w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

10.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 



 

10.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe 

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na lub adres e-

mail podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią. 

10.4. Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Metal Service-Export Sp. zo.o. Sp.k. 

Ul. Zapusta 34 

31-980 Kraków 

e-mail: marcinzaba@msexport.pl 

10.5. Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z 

Wykonawcami, w sprawie Zapytania jest Pan Marcin Żaba e-mail marcinzaba@msexport.pl 

tel. 604 440 522.  

10.6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie pozwala na jakikolwiek inny kontakt – 

zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami 

– niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na 

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub osobisty w 

swojej siedzibie. 

10.7. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej 

10.8. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9,1 Zapytania należy złożyć w oryginale 

10.9. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 9.5. Zapytania, należy złożyć w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci – 

odpowiedzialny , w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być 

sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną 

pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem) 

10.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, o których mowa w pkt.9.5. Zapytania, innych niż oświadczeń, wyłącznie 

wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

10.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

10.12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Drz.UE L 

119 z 04.05.2016, str.1) dalej „RODO” informuję, że” 
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Metal Servis-Export Sp. z o.o. Sp.k. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „ „Dostawa i 

uruchomienia mobilnego urządzenia do obróbki cieplnej” 

W ramach projektu : „ Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Metal 

Service Export Sp. z o.o. Sp.K w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w 

obszarze technologii i produktów dedykowanych procesom przygotowania, 

składania oraz spawania rurociągów stalowych, a także technologii nanoszenia 

powłok ochronnych metodą łukową „ 

3) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany w formie zapytania ofertowego; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) Posiada Pani/Pan: 

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania do administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, w których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO; 

d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  

RODO; 

6) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) W związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych 

b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 

c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO. 

11. Opis sposobu przygotowania Oferty 

11.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie więcej niż 

jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez wykonawcę. 

11.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

11.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

11.6. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania. 

11.7. Wszystkie zmiany naniesione przez wykonawców w treść oferty po jej  sporządzeniu 

muszą być parafowane przez wykonawcę. 



 

11.8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę/osoby reprezentujące 

wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

11.9. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 

pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

11.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertę w języku innym niż polski musi być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

11.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zwierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez wykonawcę. 

11.14. W przypadki, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą 

„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu konkurencji”. 

Wykonawcą nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, ze zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 

zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

1) Ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą, 

2) Nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

3) Podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności, 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielne 

od pozostałej (jawnej) części oferty. 

Wykonawca nie  może zastrzec informacji dotyczącej nazwy firmy, adresów wykonawców oraz 

informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

11.15. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr ……. 

do Zapytania, 

2) Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 Zapytania. 

3) Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty ( oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą 



 

bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności rejestrów realizujących 

zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 poz.570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 

4) Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przez upływem terminu otwarcia 

ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić 

następujące oznaczenie: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, e-mail Wykonawcy; 

b) Metal Service-Export Sp. zo.o. Sp.k. 

ul. Zapusta 34 31-980 Kraków 

Oferta w zapytaniu ofertowym na : „Dostawa i uruchomienia mobilnego urządzenia do obróbki 

cieplnej” 

11.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z nieprawidłowe oznakowanie koperty. 

12. Ocena oferty. 

12.1. Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji 

W niniejszym zapytaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie Kryterium WAGA ( pkt.): 

1) Cena netto [C] - 70 pkt, gdzie C=Cn/Cob x 80 

C - Liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę, Cn - najniższa zaoferowana cena 

netto w postępowaniu, Cob - cena netto zaoferowana w ofercie badanej 

2) Gwarancja [G] = 15 pkt., gdzie G=Tob/Tn x 15 

G - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną gwarancję, Tn - najdłuższy czas trwania 

gwarancji [ pełne miesiące ] zaoferowany w postępowaniu, Tob - czas trwania gwarancji [pełne 

miesiące ] zaoferowany w ofercie badanej 

3) Serwis [S] = 15 pkt, gdzie S=Sn/Sob x 15 

S - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną usługę serwisową, przy czym należy tu 

rozumieć bezpłatną naprawę urządzenia w okresie trwania gwarancji, lub jeżeli naprawa przekroczy 

okres 24 godzin Wykonawca na czas naprawy dostarczy nie odpłatnie urządzenie o nie gorszych 

parametrach, Sn - najkrótszy czas trwania serwisu [ pełne godziny ] zaoferowany w postępowaniu, 

Sob - czas trwania serwisu [pełne godziny ] zaoferowane w ofercie 

12.2. Sposób oceny oferty. Liczba punktów [Sp] będzie obliczana zgodnie z poniższym 

wzorem: 

Sp=C+G+S [pkt] 

12.3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 

13. Postanowienia umowy  



 

13.1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , zostanie zawarta 

umowa na realizację zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 


