ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
z dnia 1 października 2019 r.
na dostawę środka trwałego w związku z realizacją projektu pn. Unowocześnienie procesu produkcji
urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie udoskonalonej technologii cięcia, badań
i zarządzania procesami CNC w przedsiębiorstwie ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.
Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0007/18
1. Dane zamawiającego:
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.
ul. Kliczkowska 48
58-100 Świdnica
NIP: 8842745288, REGON: 021920201
Tel./ fax +48 74 637 94 00/ +48 74 637 94 00
e-mail: m.olejkiewicz@zupbadura.eu
2. Przedmiot zapytania: Głowica do fazowania
3. Główny kod CPV: 42600000-2 Obrabiarki
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa głowicy do fazowania (3D), przeznaczonej do
rozbudowy istniejącej przecinarki plazmowej AJAN SHP260 do mocy 460A,
o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:
− kąt wychylenia +/- 45°,
− kąt obrotu +/- 540°,
− możliwość narzucania faz spawalniczych bezpośrednio ze sterownika,
− możliwość wymiany z palnikiem gdy nie jest używana, do cięcia prostopadłego,
− z wypalaniem pod ukosem wszystkich faz spawalniczych (min V,X,Y maks włącznie
z K),
− źródło prądu maks. 460A,
− musi posiadać 2 stanowiska robocze dla jej obsługi,
− kompatybilność sterowania importujacego oryginalne rysunki z systemów klasy min.
3D CAD, tworząc rozwinięcia wszelkich projektów w zakresie obróbki blachy
wykonanych w formacie 3D.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do
25 listopada 2019 r.
3. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny. Wymagany jest minimum
24 miesięczny okres gwarancji.
6. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, dopuszcza
rozwiązania równoważne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
7. Do materiałów i urządzeń, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały
i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych oraz użytkowych.
8. Wykonawcy deklarujący dostawę materiałów i urządzeń równoważnych zobowiązani
są do wykazania w spełnienia warunku równoważności oraz do dołączenia do oferty
specyfikacji technicznej lub opisu technicznego oferowanych materiałów i urządzeń,
w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny zaproponowanych rozwiązań
pod kątem spełniania minimalnych danych technicznych. Zamawiający zastrzega
prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień celem
jednoznacznego ustalenia parametrów oferowanych materiałów i urządzeń i ich
oceny pod kątem równoważności. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do
korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj.
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu
zamówienia co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za prawidłową instalację (integrację systemu 3D) oraz posiadającymi odpowiednią
wiedzę, celem udzielenia bezpłatnego wsparcia technicznego w języku polskim dla Zamawiającego w
procesie rozbudowy przecinarki plazmowej AJAN SHP260.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego – informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) nie podlegają wykluczeniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są
powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
−
−
−
−

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, 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.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Kryteria oceny, informacja o wagach punktowych lub procentowych
1. Kryteria oceny ofert: Cena ryczałtowa brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT
(dalej: cena brutto– waga punktowa 100 pkt - 100%).
2. W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi według kursu
średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
3. Cena zakupu obejmuje dostarczenie, kompletną instalację i uruchomienie głowicy do
fazowania z integracją systemu 3D, oraz bezpłatne przeszkolenie 2 pracowników
Zamawiającego z jego obsługi.
4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu
zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby
w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac do
prawidłowego działania urządzenia.
5. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie
można wykonać zamówienia.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
7. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
7. Opis sposobu przyznawania punktacjii wyboru wykonawcy:
1. Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego
wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach
wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. W trakcie oceny i badania ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia
wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Termin na dokonanie wyjaśnień
wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania (liczy się data wpływu wyjaśnień do
siedziby Zamawiającego).Jeżeli oferent nie dokona wyjaśnień w wyznaczonym

terminie, zwłaszcza jeśli przedłożona oferta byłą rażąco niska w stosunku do cen
rynkowych, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym
kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest
zobowiązany do podpisania umowy z Zamawiającym stanowiącej Załącznik nr 4.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją treści umowy.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę,
Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania
zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na
to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentami. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
pierwotnie ofertach.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn.
9. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferenta, nie
przewiduje się postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o wyborze oferenta,
odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez jego wyboru.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Zamawiającego, pod adresem http://www.zupbadura.eu/zapytania-ofertowe/oraz
zamieszczony
w
Bazie
Konkurencyjności
pod
adresem
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Informacja o wyniku postępowania zawiera
nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.
11. O wyborze oferty, zakończeniu postępowania bez wyboru oferty bądź unieważnieniu
postępowania, Zamawiający poinformuje oferentów w terminie do 3 dni roboczych
od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Termin składania ofert:
1. Oferty będą przyjmowane do dnia 9 października 2019 r. do godz. 14.30.
2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert (decyduje faktyczna
data wpływu do firmy), nie będą uwzględniane.
3. Za datę złożenia oferty uznaje się datę dostarczenia do firmy ZUPBADURA sp. z o.o.
sp. k. przesyłki pocztowej/kurierskiej.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed
upływem wyznaczonego terminu w przypadku nieodpowiedniego oznakowania
koperty.

9. Miejsce i sposób złożenia oferty:
1. a/osobiście lub przesłana pocztą na adres siedziby firmy:
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica
w zamkniętej kopercie opisanej nazwą oferenta z dopiskiem „Oferta nr 1/2019”.
b/ za pośrednictwem adresu e-mail: m.olejkiewicz@zupbadura.eu
2. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Oferta nr 1/2019”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana
w formie skanu podpisanej oferty (pdf).
3. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
10. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, wypełniając nieścieralnym
długopisem, maszynowo lub na komputerze. Wszystkie pola formularza muszą być
wypełnione.
2. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi oferent i nie może żądać
ich zwrotu ani wysuwać roszczeń odszkodowawczych w razie, gdy jego oferta nie
zostanie wybrana.
3. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę całkowitą
netto oraz brutto wyrażoną w PLN lub EUR, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, obejmującą wszystkie koszty realizacji (w tym dostawy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego).
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej
umocowaniu prawnym (wówczas wymagane jest przedłożenie dokumentu
pełnomocnictwa).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego
zapytania przed upływem terminu do składania ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmian lub uzupełnieniu treści zostanie niezwłocznie przekazana Oferentom w formie
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności pod
adresem www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.
11. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1. Okres realizacji zamówienia: do dnia 25 listopada 2019 r., przy czym przekroczenie
okresu realizacji wiąże się z zapłaceniem kary umownej określonej w Umowie
z Wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia upływu
terminu składania ofert. Złożenie oferty oznacza pełną i bezwarunkową akceptację
wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu ofertowym.

12. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych postanowień zawartej
umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a także:
1.1 Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w
tym dokumentów programowych RPO WD na lata 2014-2020 mający wpływ na
realizację umowy;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający
i/lub wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania
ofertowego.
1.2 Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej;
b) przedłużająca się procedura ofertowa i wybór wykonawcy w wyniku zmiany
zapisów zapytania (Zamawiający przedłuży termin o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofercie, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres
wprowadzonych zmian), wydłużenia terminu składania ofert oraz podpisania
umowy z Wykonawcą;
c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które
wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;
d) w przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagającym
akceptacji Instytucji Pośredniczącej;
f) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia
w przygotowaniu miejsca dostawy i montażu, odbiorze, opóźnienia
w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia
terminu realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu
płatności przez Zamawiającego;
g) Zmiana terminu realizacji zamówienia na zgodny wniosek obu stron umowy.
1.3 Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne,
w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń, w taki wypadku materiały i urządzenia te
zastąpione mogą być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach
nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów, technologii lub urządzeń
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego
kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w ofercie w
sytuacji, gdy
zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność realizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa;
f) w zakresie zmiany typu/ modelu/numeru katalogowego danego towaru,
jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy.
1.4 Pozostałe zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną
umowy,
b) zmiana warunków i terminów płatności,
c) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony,
d) zmiana strony w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny
podmiot.
13. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego:
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Marta
Olejkiewicz, e-mail: m.olejkiewicz@zupbadura.eu.
14. Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1;
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 2;
3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy
Oferentem/ Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3;
4. Treść umowy – załącznik nr 4;
5. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik nr 5.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

(data, miejscowość)

(podpis i pieczęć)
FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/2019 dotyczące wyboru wykonawcy w ramach projektu
„Unowocześnienie procesu produkcji urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie
udoskonalonej technologii cięcia, badań i zarządzania procesami CNC w przedsiębiorstwie
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.”, składamy poniższą ofertę:
Dane Oferenta
Nazwa
Adres
NIP
Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu
udzielenia zamówień podmiotom powiązanym
(TAK/NIE)

Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Parametry oferty
Data przygotowania oferty
Data ważności oferty
Termin realizacji:
Okres gwarancji:
Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Wartość razem netto w PLN:
Obowiązujący podatek VAT
Wartość razem brutto w PLN:

Warunek dodatkowy (zał. nr 2)

zł

w%
□ spełniam

□ nie spełniam

Opis techniczny (proszę odnieść się do minimalnych parametrów wskazanych w pkt 4.1 opisu
przedmiotu zamówienia):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nasza oferta zawiera
wszystkie elementy określone w Zapytaniu.
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
złożenia oferty
Stanowisko służbowe

Data i podpis

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Nazwa Wykonawcy

......................................................................

Adres Wykonawcy

......................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: dysponuję
co najmniej: 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, odpowiedzialnymi za prawidłową
instalację (integrację systemu 3D) oraz posiadającymi odpowiednią wiedzę, celem udzielenia
bezpłatnego wsparcia technicznego w języku polskim dla Zamawiającego w procesie rozbudowy
przecinarki plazmowej AJAN SHP260 o głowicę do fazowania.

Miejscowość, data

pieczęć i podpis upoważnionych
przedstawicieli firmy

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

……………………..
……………………..

……….………………….
(miejscowość, data)

……………………..
(Nazwa i adres wykonawcy)

Oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo1 z Zamawiającym, tj. ZUPBADURA
sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica.

….......................…..................................................
(czytelny podpis, pieczęć firmy)

1

Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 3) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
lub nie został określony przez IŻ PO;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Umowa
zawarta w dniu …............ w Świdnicy, pomiędzy:
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k., ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842745288,REGON:
021920201, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000426993,
reprezentowaną przez komplementariusza Adde Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Świdnicy, ul. Kliczkowska 48, 58-100 Świdnica, NIP: 8842798592, REGON 384191264, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000800235, w imieniu której działa:
Marta Olejkiewicz - Prezes Zarządu – dalej zwana „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
repr. przez …...........................................................
dalej zwaną „Wykonawcą” , o następującej treści:
W związku z wyborem w dniu …................ oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu realizacji
Projektu pn. „Unowocześnienie procesu produkcji urządzeń dla branży naftowej poprzez wdrożenie
udoskonalonej technologii cięcia, badań i zarządzania procesami CNC w przedsiębiorstwie
ZUPBADURA sp. z o.o. sp. k.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „ Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie nr 1.5
„Rozwój produktów i usług w MŚP” strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup głowicy do fazowania o specyfikacji technicznej
zgodnej z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofercie złożonej przez
Wykonawcę.
2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego i rozładowany w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, natomiast
pozostała część zamówienia zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 25 listopada
2019 r. Termin realizacji może ulec zmianie stosownie do zapisów § 14.

3. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania nie zawierającego zastrzeżeń
protokołu uruchomienia głowicy do fazowania przez obie strony umowy.
§2
Cena
Cena netto przedmiotu umowy wynosi ….....................…................... plus podatek VAT
w obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawce.
§3
Warunki płatności i rozliczeń
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę nabycia ..........................................................
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty
przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (tj. po podpisaniu
przez strony protokołu dostawy).
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego przez zamawiającego bez
zastrzeżeń protokołu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.
§4
Dostawa
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do zakładu Zamawiającego na swój koszt.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy pocztą elektroniczną.
2. Dostawa i odbiór urządzenia zostaną potwierdzone odrębnym protokołem dostawy
podpisanym przez strony umowy. Podpisanie protokołu nastąpi po zweryfikowaniu
przedmiotu dostawy pod względem jakościowym przez Zamawiającego.
3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego po
dokonaniu rozładunku towaru.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od
podpisania protokołu, o którym mowa w § 1 pkt. 3. W przypadku gdy przedmiotem dostawy
są urządzenia / posiadające gwarancje producenta obowiązuje gwarancja producenta.
2. Powiadomienie o usterce (awarii) powinno zostać dokonane niezwłocznie.
3. Do kosztów naprawy gwarancyjnej zalicza się koszty związane z przyjazdem serwisanta
(koszty podroży, noclegu i wyżywienia) oraz koszty robocizny (w tym montaż / demontaż)
i materiałów (części zamiennych).
4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych serwis wymienił część przedmiotu umowy
gwarancja biegnie na nowo w stosunku do tej części od chwili zakończenia naprawy.
§6
Odpowiedzialność
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości nie większej niż 10 % łącznego wynagrodzenia netto, w tym 0,1 % wartości
zamówienia za każdy dzień braku możliwości skorzystania z zamówionego urządzenia
z powodu opóźnienia dostawy, niepełnej/ niekompletnej dostawy lud dostawy urządzenia
niespełniającego założeń zapytania ofertowego, braku możliwości uruchomienia urządzenia.

§7
Podwykonawstwo
1. Wykonawca może przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 korzystać
z podwykonawcy w stosunku do jakiejkolwiek części oraz całości przedmiotu umowy
wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
2. Zamawiający może uzależnić zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy od
przedstawienia przez niego dowodu uregulowania należności na rzecz podwykonawcy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w razie opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy,
o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy o ponad 2 tygodnie od ustalonego zgodnie z niniejszą
umową.
2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 nie rodzi
odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, jeżeli
okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają wykonanie umowy (przez stronę
korzystająca z prawa do odstąpienia lub stronę przeciwną) przez okres co najmniej 2
miesięcy. W tym przypadku strony zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy nie wywołuje
ani w dacie odstąpienia, ani w przyszłości obowiązku jakichkolwiek świadczeń, w tym
odszkodowawczych, na rzecz drugiej strony, z wyjątkiem zwrotu wzajemnie otrzymanych
świadczeń.
§9
Oświadczenia
1. Wszelkie oświadczenia, których złożenie przez którąkolwiek ze stron jest przewidziane
postanowieniami niniejszej umowy, dokonywane będą w formie pisemnej i wysyłane pocztą
poleconą i pocztą elektroniczną w przypadkach określonych w umowie, lub doręczane
osobiście.
2. Jednocześnie strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe dla celów realizacji
niniejszej umowy:
Ze strony Zamawiającego: Marta Olejkiewicz
Ze strony Wykonawcy: …......................................................
§ 10
Zakres poufności
Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy jej treść oraz
jakiekolwiek informacje dotyczące obu Stron, uzyskanych w trakcie jej wykonywania.
§ 11
Siła wyższa
1. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż siła wyższa dla celów niniejszego
artykułu oznacza jakiekolwiek zdarzenie, które pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze

stron niniejszej umowy, a w szczególności: wojnę, powstanie, zamieszki, sabotaż, powódź,
huragan, trzęsienie ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch oraz pożar, wypadek
w transporcie, wyroki sądów lub też inne działania sądów, strajki.
2. Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, iż w przypadku niemożności wykonania
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy z powodu siły wyższej wykonanie
zobowiązań przez którąkolwiek ze stron zawieszone będzie w zakresie oraz w czasie działania
siły wyższej.
§ 12
Właściwość sądów i prawo właściwe
1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie nieporozumienia i spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie przez jej strony.
3. Jeśli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty w oparciu
o przepisy prawa polskiego, przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
§13
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych
przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania
ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie
odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim
krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszej
umowie.
3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania
umowy oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz
Ustawy o rachunkowości.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem
ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania
danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
5. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi
Zamawiający podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
i kontaktów biznesowych,. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje
Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak
również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem
i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska,
firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom
i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczokonsultingowe takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko
zgodnie z poleceniami.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich
sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia
lub ich przeniesienia w przypadkach określonych w przepisach RODO.

8. W każdej chwili, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
(GIODO lub jego prawny następca - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres
przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania
dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
§ 14
Pozostałe kwestie
1. Zmiany lub uzupełnienia do postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej
ważności zachowania formy pisemnej.
2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów programowych RPO WD na lata 2014-2020 mający wpływ na realizację
umowy;
b) zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiającemu przysługuje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
Przyczynami przesunięcia terminu dostawy przedmiotu Umowy mogą być, niezależne
od przyczyn określonych w pkt 2, również inne istotne okoliczności, a zwłaszcza
związane z realizacją projektu, działalnością operacyjną Zamawiającego lub
podmiotów z nim współpracujących.
4. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do domagania się przesunięcia terminu
wykonywania przedmiotu Umowy, ani też nie będą z tego tytułu przysługiwały mu
żadne roszczenia względem Zamawiającego.
5. Oferta od Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe stanowią integralną część umowy.
6. Niniejsza umowa sporządzona została w 2 identycznych egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

……………………………….

……………………………….

Załącznik nr 5 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

……………………………….
Pieczęć Wykonawcy

………………………………..
Miejscowość i data
Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………
ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
działając w imieniu i na rzecz: ……………………………………………………………………………………………………………
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)
Oświadczam, że:
wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

……………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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rozporządzenie 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).
* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

