
 

Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie 

 

Zapytanie ofertowe 
 
1. Dane Zamawiającego: 

Nazwa Zamawiającego Elmar Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Adres siedziby ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków 

NIP 6792959826 

Osoba do kontaktu Marcin Lusina 

Nr telefonu 516 125 505 

Adres e-mail biuro@agregaty-krakow.pl 

 

2. Dane dotyczące zamówienia: 

Rodzaj zamówienia (typ 

usługi) 

 

Usługa w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i 

zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz 

certyfikacji. 

 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi w zakresie 

wykonania badań dotyczących zgodności z określonymi 

wymogami lub normami oraz certyfikacja siedmiu typów 

agregatów prądotwórczych, których producentem jest Zakład 

Elmar Group sp. z o. o. 

W ramach usługi przeprowadzone mają zostać badania oraz 

certyfikacja wytypowanych typów urządzeń o mocy 75-400 kVA 

- ocena zgodności z wymaganiami zasadniczymi norm 

zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz 

dyrektywą hałasową 2000/14/WE ze zmianami 

wprowadzonymi dyrektywą 2005/88/WE, w celu 

potwierdzenia zgodności maszyn z ww. dyrektywami, co 

zostanie potwierdzone certyfikatami zgodności wydanymi dla 

siedmiu typów agregatów prądotwórczych. 

Certyfikacji poddane zostaną następujące urządzenia: 

• Agregaty zabudowane na samochodzie (75-

400KVA),  

• Agregat zabudowany na przyczepie (75 kVA). 

Nr CPV wg Wspólnego 
Słownika Zamówień 

 

CPV – 73111000-6 

 



Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia 01.09.2017 do dnia 30.06.2018 r. 

 

Termin i sposób składania 
ofert 

od dnia 02.08.2017 do dnia 11.08.2017 

Składanie oferty w formie pisemnej na adres Zamawiającego ul. 

Kamienna  10,   31-403  Kraków,   w  terminie  do  11.08.2017 r,

godzina 1600. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty pocztą 

elektroniczną w formie skanu na adres: biuro@agregaty-

krakow.pl. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną 

uwzględnione. 
 

Termin związania ofertą 120 dni 

 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

Lp. Warunek udziału w postępowaniu Opis w jaki sposób Zamawiający będzie 
dokonywał oceny spełnienia warunku 

1. Podmiot należy do katalogu 
podmiotów uprawnionych do 
świadczenia usług badawczo-
rozwojowych i/lub usług 
proinnowacyjnych (w zależności od 
projektu) 

Oświadczenie  

2. Podmiot dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Kopia certyfikatu (PCA) potwierdzającego 

akredytację laboratorium  

 
3. Podmiot dysponuje odpowiednim 

potencjałem kadrowym do 
wykonania przedmiotu zamówienia 

Oświadczenie  

 
4. Kryteria oceny ofert:  

Kryterium obligatoryjne cena 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium cena 
 60 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena 

 Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max 
gdzie: 
Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena 
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert 
Cc – cena brutto oferty badanej 
Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 
cena 

Kryterium fakultatywne – kryterium nr 1: Czas od zgłoszenia gotowego urządzenia do badań do 
momentu rozpoczęcia badań przez Wykonawcę (zwany dalej czasem reakcji) 
Liczba punktów, 
którą można zdobyć 
za kryterium czas 
reakcji 
40 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium czas reakcji 

 Pt=(Tmin/Tc) x pkt max 

gdzie: 

Pt – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium czas reakcji 



Tc – czas reakcji dla badanej oferty 

Tmin – najkrótszy czas realizacji spośród wszystkich badanych ofert 

Pkt max – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium 

czas reakcji 

 
5. Informacje dodatkowe: 

Wytyczne do 
przygotowania 

oferty 

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko 

jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej 
rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub 
wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o 
dofinansowanie. 

Informacja 
dotycząca 
powiązań 

kapitałowych  
lub osobowych 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez 
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których 
mowa powyżej, 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 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.   

Informacja 
dotycząca zmiany 

umowy 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria 
oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy). 

Informacja 
dotycząca 

finansowania 
przedmiotu 
zamówienia 

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu 
zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 
BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

 
 

……………………………………………………. 
(data i podpis Zamawiającego) 



 

 

Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie 

CZĘŚĆ B Wzór oferty 
1. Dane oferenta: 

Nazwa oferenta  

Adres siedziby  

NIP  

Osoba do kontaktu  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 
2. Dane dotyczące zamówienia: 

Opis przedmiotu 

zamówienia/zakres oferty 

 

Kod CPV  
(np. 73200000-4, 73210000-7, 

73220000-0) 

 

Cena netto zamówienia 
 

Cena brutto zamówienia 
(Cena zawiera wynagrodzenie za 

przeniesienie, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych, 
wszelkich autorskich praw 

majątkowych do wykonanych prac i 
wyników badań oraz za 

przeniesienie wszelkich praw do 
dóbr własności przemysłowej i 

intelektualnej, które mogą powstać 
w związku z realizacją usługi1). 

 

Termin realizacji 
zamówienia 

od dnia … do dnia … 

Termin związania ofertą … dni 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii: 
 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie  wykorzystany 
do wykonania przedmiotu zamówienia: 
Lp. Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów 

technicznych 
Sposób wykorzystania w ramach wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

   

                                                           
1
 Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną 

uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 



Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do 
wykonania przedmiotu zamówienia: 
Lp. Imię i 

nazwisko 
Tytuł 
naukowy 
(jeśli 
dotyczy) 

Posiadane 
wykształcenie/
doświadczenie
/ umiejętności 

Zakres prac w ramach 
wykonywania 
przedmiotu zamówienia 

Forma zatrudnienia w 
ramach wykonywania 
przedmiotu 
zamówienia 

      

 

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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 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.   

2. Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem 

stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez 

osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy): 

Dodatkowe informacje  

Nazwa załącznika  

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………… 
data, pieczęć oraz czytelny podpis wykonawcy 

 
 



 

 

Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie 

CZĘŚĆ C Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego  

o wartości powyżej 50 000 zł netto  
 
1. Dane dotyczące zamówienia: 

Przedmiot zamówienia 

 

 
2. Dane dotyczące upublicznienia zapytania ofertowego:  

Strona, na której zamieszczono zapytanie ofertowe 
Adres strony Okres w jakim zamieszczono zapytanie na stronie 

 od dnia … do dnia … 

Potencjalni oferenci, do których wysłano zapytanie  
Nazwa oferenta Adres e-mail Kategoria podmiotu  

np. Wydział X na 

Uniwersytecie Y 

np. jan.kowalski@edu.pl np. jednostka naukowa 

 
3. Dane dotyczące złożonych ofert: 

1.  
Numer 
oferty 

2. 
Nazwa 

wykonawcy 
 

3. 
Cena 
netto 
/brutt

o 

 
 

4. 
Data 

wpływu 
oferty 

5. 
Informacja o 

spełnieniu lub 
nie  warunków 

udziału w 
postępowaniu 

(0-1)  

6. 
Liczba przyznanych punktów 

7. 
Uwagi 
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4. Dane dotyczące wybranej oferty: 

Nr oferty  

Nazwa Wykonawcy  

Uzasadnienie wyboru 
 

 



 
 
5. Oświadczenie Zamawiającego: 

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy oferentami, którzy złożyli oferty, 

a Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, 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 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.   

 
 
6. Załączniki do protokołu: 

Nazwa załącznika 

1. Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego co najmniej do trzech 

potencjalnych wykonawców. 

2.  Potwierdzenie upublicznienia tego zapytania na stronie internetowej. 

3. Złożone oferty. 

4. Oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania. 

5. Inne (jeśli dotyczy). 

 
 
 

 
 



 

 

Załącznik nr 2 

do wniosku o dofinansowanie 

 

CZĘŚĆ C.1Oświadczenie o upublicznieniu wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierająca 
co najmniej nazwę wybranego Wykonawcy, została upubliczniona poprzez wysłanie informacji do 
każdego oferenta, który złożył ofertę oraz umieszczenie wyniku na stronie, na której upubliczniono 
zapytanie. 

 

 

 
 

 
 
 
 


