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 Projekt nr: WND-RPWP.01.04.01-30-0190/15 pt.: „Rozwój działalności 
eksportowej KOMAT na rynku niemieckim, francuskim i skandynawskim” 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.12.2016r. 

na realizację usługi obejmującej certyfikację (oznaczenie CE) 4 rodzajów / typów 
produktów chłodniczych: stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, wanny chłodnicze i 

witryny chłodnicze 
 

 
INFORMACJE O OGŁOSZENIU 
 
Termin składania ofert: 
 do dnia 20.12.2016r. do godziny 23.59.59 
 
Nazwa Zamawiającego: 
KOMAT Mieczysław Kozłowski 
 
Adres: 
Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne  
 
Numer telefonu: 
(67) 255 98 37 
 
e-mail: 
m.pryszczewski@komat.com.pl 

 
 NIP: 
7630014059  
 
Tytuł projektu: 
„Rozwój działalności eksportowej KOMAT na rynku niemieckim, francuskim i skandynawskim” 
 
Numer projektu: 
RPWP.01.04.01-30-0190/15 
 
Miejsce i sposób składania ofert: 
Oferta może być złożona:  
- elektronicznie na adres: m.pryszczewski@komat.com.pl  
- osobiście w biurze pod adresem siedziby firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 
105, 64-704 Romanowo Dolne 
 - przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: KOMAT Mieczysław Kozłowski, Romanowo 
Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne 
 
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu 
Ofertowym, w języku polskim, zaleca się wykorzystanie formularza ofertowego załączonego do 
zapytania, jeżeli oferent nie korzysta z załączonego formularza ofertowego złożona przez niego oferta 
powinna zawierać informacje zawarte w formularzu ofertowym. 
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze. 
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej 
strony parafowane.  
W przypadku wersji papierowej, strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed 
zdekompletowaniem (np. szycie, zbindowanie).  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
Oferty składane drogą elektroniczną winny posiadać tytuł wiadomości: „Zapytanie Ofertowe z dnia 
13.12.2016r. – OFERTA; odczytać dnia 21.12.2016 r. o godz. 10.00”.  
Oferty składane osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską na adres siedziby firmy: KOMAT 
Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-704 Romanowo Dolne, winny być złożone w 
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zaklejonej kopercie. Koperta winna posiadać oznaczenie: „Zapytanie Ofertowe z dnia 13.12.2016r. – 
OFERTA; odczytać dnia 21.12.2016 r. o godz. 10.00”. 
 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia 
oferty do Zamawiającego.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 
podawania przyczyny.  
 
Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego 
Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawcom nie przysługują 
żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert 
składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 
m.pryszczewski@komat.com.pl 
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Marcin Pryszczewski, tel. (67) 255 98 37, e-mail: m.pryszczewski@komat.com.pl 
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca certyfikację (oznaczenie CE) dla następujących 
rodzajów / typów produktów chłodniczych: stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, wanny chłodnicze i 
witryny chłodnicze 
 
Kategoria ogłoszenia 
Usługi 
 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: wielkopolskie, Powiat: czarnkowsko-trzcianecki, Gmina: Czarnków,  Miejscowość: 
Romanowo Dolne 105 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cel zamówienia 
Zamówienie jest planowane w ramach projektu „Rozwój działalności eksportowej KOMAT na rynku 
niemieckim, francuskim i skandynawskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca certyfikację (oznaczenie CE) dla następujących 
rodzajów / typów produktów chłodniczych: stoły chłodnicze, stoły mroźnicze, wanny chłodnicze i 
witryny chłodnicze 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Usługa obejmująca certyfikację 4 rodzajów / typów produktów chłodniczych: stoły chłodnicze, stoły 
mroźnicze, wanny chłodnicze i witryny chłodnicze, która obejmowałaby dla każdego z 4 ww. 
produktów:  

 
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla każdego z certyfikowanych produktów w postaci:  
instrukcji obsługi, katalogu części, gwarancji, wzoru naklejanych tabliczek znamionowych z logo firmy, 
określenia zakresu prób i badań wytrzymałościowych dla certyfikowanego produktu, analizy zagrożeń 
i ryzyka związanego z obsługą urządzenia, 
- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych - przeprowadzenie prób i badań wytrzymałościowych dla 
każdego z certyfikowanych produktów, 
- wystawienie i wydanie certyfikatu  dla każdego z certyfikowanych produktów zostanie wystawiona 
Deklaracja Zgodności CE, a produkt zostanie oznaczony znakiem CE. 

 
Kod CPV i nazwa: 
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73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 
 
Harmonogram realizacji zamówienia: 
Termin realizacji usługi: nie później niż do 31.05.2017r. 
 
Załączniki do Zapytania ofertowego: 
1. Formularz oferty zawierający Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym 

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków:  
 
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:  
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia. 
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w 
przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego 
Zapytania Ofertowego. 
 
Wiedza i doświadczenie:  
Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada 
wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w 
treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.  
 
Potencjał techniczny:  
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego 
wykonania zamówienia.  
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte 
w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.  
 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:  
Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 
zamówienia.  
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje 
odpowiednimi osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w 
treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja 
ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści 
formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
Osobowe lub kapitałowe powiązanie Wykonawcy z Zamawiającym: 
 
W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy nie są powiązani z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Warunek ten uważa się  za spełniony jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku 
powiązań stanowiące załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 
procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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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, 
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego lub ofertę 
sporządzoną wg własnego wzoru  zawierającą informacje zawarte w Formularzu Ofertowym. 

 
Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w 
Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”.  
Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać 
będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą.  
 
Dodatkowe warunki: 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest 
jednoznaczne z tym, że Wykonawca jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.  

4. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).  
5. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru 
jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.  

6. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem 
w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.  
 
Warunki zmiany umowy: 
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy o zamówienie dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach: 
a) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 
b) Zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych 
przez strony do realizacji umowy. 
c) Zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego. 
d) Zmiany terminu realizacji usługi z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można 
było wcześniej przewidzieć.  
e) Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których 
wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane 
okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich 
zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej 
treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia 
celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu 
prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej.  
Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz 
zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w 
rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego 
bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do 
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umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące 
nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem 
wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim 
zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia 
realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z 
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa. 
 
 
Zamówienia uzupełniające: 
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.  
 
Kary: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac składających się na przedmiot zamówienia (przedmiot 
Umowy) w stosunku do terminów określonych w Umowie – kwota stanowiąca równowartość 0,1 % 
Wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia lub nienależytego wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna od Wykonawcy 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy rozumie się jego wykonanie niezgodnie z postanowieniami Umowy oraz ofertą złożoną przez 
Wykonawcę, 

c) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy –kwota stanowiąca równowartość 5 % Wynagrodzenia Umownego brutto, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych mu kar umownych z Wynagrodzenia 
Umownego. 

3. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zapłata kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac 
składających się na Przedmiot zamówienia (Przedmiot Umowy) lub usunięcia wad i usterek. 
 
OCENA OFERTY 
 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
 
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy 
spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego. 
2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne i merytoryczne) będą 
oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.  
 
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i wagi: 
 

 C – kryterium cena netto:  
waga kryterium: 90% 
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 
C = Cena minimalna / Cena oferowana x 90% x 100 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena netto” 
Cena minimalna –najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert 
Cena oferowana – cena wskazana przez oferenta 
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się 
wykonać całość przedmiotu zamówienia.  
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
Ceny podane w EUR lub innej walucie zostaną przeliczone na PLN, wg. średniego kursu NBP z dnia  
roboczego poprzedzającego dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 
 
• T – kryterium czasu realizacji umowy mierzony w dniach następujących po dniu podpisania 
umowy z wybranym Wykonawcą: 
waga kryterium: 10% 
Punkty w ramach kryterium „czas realizacji ” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 
T = T minimalny / T oferowany x 10% x 100 
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gdzie: 
T – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „czas realizacji” 
T minimalny – najkrótszy czas realizacji umowy spośród wszystkich złożonych ofert 
T oferowany – czas realizacji umowy  rozpatrywanej (ocenianej) oferty 
 
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta oferta, której suma punktów przyznanych w 
kryteriach „cena” oraz „czas reaizacji” będzie najwyższa. Obliczenia wykonane zostaną wg 
następującego wzoru: 
 
SUMA = C + T 
 
gdzie: 
SUMA - łączna suma przyznanych punktów 
C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena” 
T – liczba punktów przyznana w kryterium „czas realizacji” 
 

 
Wykluczenia: 
Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów 
formalnych opisanych w Zapytaniu Ofertowym. 
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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: 
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 - posiadaniu co najmniej10 % udziałów lub akcji;  
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
- 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. 
 
 
Wyjaśnianie i zmiany treści Zapytania Ofertowego: 
 
1. Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a 
Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w 
przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona w Bazie 
Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Zapytania Ofertowego. Dokonana zmiana Zapytania Ofertowego zostanie zamieszczona na w 
Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 
 


