
	

 
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/2020 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 

 
Zapytanie realizowane w ramach projektu do konkursu numer:  

RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/18 Schemat: C na dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 z zakresu: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I 
MAZUR Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, 
pod nazwą: „Opracowanie w ramach badania przemysłowego innowacyjnych konstrukcji 
pływających o dużej wyporności i stateczności umożliwiających usadowienie pomostów, 
przystani jachtowych, budynków mieszkalnych, magazynowych użyteczności publicznej”. 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Mazurskie Drewno Sp. z o.o. 
Galwiecie 59  

19 – 500 Gołdap 
REGON 281370271, NIP 8471612221 

Tel.:  +48 603 123 557 
www.mazurskiedrewno.pl 

 
Adres dostawy: 

Mazurskie Drewno Sp. z o.o. 
Zakład produkcyjny 

Wronki Wielkie 33 
19-500 Gołdap 

 
Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą 
konkurencyjności określoną w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).  

 
Data ogłoszenia zapytania ofertowego:  

08-05-2020 r. 



	

 
Termin składania ofert:  

18-05-2020 r. godz. 15:00 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 

- suchego doku 
- płyt betonowych do utwardzenia terenu 

zgodnie z załącznikiem nr 1 – Specyfikacja techniczna 
 
Kod CPV:  

34931100-3   instalacje dokowe  
44114200-4   produkty betonowe  

 
Termin realizacji zamówienia:  

Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.  
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia będzie uzgadniany przez strony w trybie 
roboczym.  
 

Warunki udziału w postępowaniu: 
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w 

oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w dalszej części 
Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.  

2. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie wskazane dokumenty oraz oświadczenia.  
3. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego 

oferty.  
4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: 

a. zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
b. powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

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 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, 

− 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, 

− istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, w ramach której jeden w wymienionych podmiotów wywiera 
dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również 
wówczas, gdy Zamawiający i Wykonawca pozostają w takich relacjach z 
osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie. 

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
1. Wypełniony formularz oferty – formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zapytania. 
2. Pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby 

niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Wykonawcy.  

3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.: 
a. jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi; 
b. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności 

będących przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 

c. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny 
oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą 
do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

d. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone postępowanie 
egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w 
stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze; 

e. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych; 

f. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub 
osobowe. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Formularza oferty (Załącznik nr 2).  



	

4. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą dokument rejestrowy 
wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

 

Sposób i termin składania ofert 
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie. 

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w niniejszym Zapytaniu 
ofertowym, na wypełnionym Formularzu Oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 
2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
Uwaga: 
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z Załącznikiem nr 2 do niniejszego 
Zapytania ofertowego zostaną odrzucone. 

3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą dokument rejestrowy 
wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  

4. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby 
upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym 
rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które 
należy załączyć do oferty. 

5. Oferty wraz z załącznikami należy składać elektronicznie (skan wypełnionego i 
podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami) na adres email: 
biuro@mazurskiedrewno.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego:  
Mazurskie Drewno Sp. z o.o. 

Galwiecie 59  
19 – 500 Gołdap 

6. Termin składania ofert jest do: 18-05-2020 r. do godz. 15:00.  
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert 

wariantowych i częściowych. 
8. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz podatek VAT.  
9. W ofercie nie można podawać upustów. 

10. Cena oferty musi być wyliczona w PLN.  
11. Wszelkich informacji na temat postępowania oraz przedmiotu Zapytania ofertowego 

udziela Wojciech Potepa – Prezes Zarządu, pod numerem telefonu: 87 615 10 55 lub 
adresem email: biuro@mazurskiedrewno.pl. Godziny pracy Zamawiającego od 8:00 do 
15:00 od poniedziałku do piątku. 

12. Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od ostatecznego 
terminu składania ofert. 

 



	

Opis sposobu obliczania ceny oferty 
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia 
powiększoną o kwotę podatku VAT. 
C = Cn + VAT 

gdzie: 
C – cena oferty 

Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia, gdzie Cn = cena netto A (suchy dok) + 
cena netto B (płyty betonowe) 

VAT – wartość należnego podatku VAT 
 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Każdy Wykonawca będzie oceniany wg. kryteriów oceny w skali od 0 do 100 punktów. 
Przewidziano następujące kryteria oceny ofert: 
1. cena - 70%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością: 

C = (Cmin / Cof) * 70% 
gdzie: 

C – ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty 
Cmin – cena z oferty z najniższą ceną 

Cof – cena z oferty ocenianej 
W tym kryterium można uzyskać 70 pkt. 

2. gwarancja - 30%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:  
G = (Gof / Gmax) * 30% 

gdzie: 
G – ilość punktów za gwarancję badanej oferty 

Gmax – najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach 
Gof – okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach 

W tym kryterium można uzyskać 30 pkt. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia 
na każdym jego etapie bez podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, 
gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację 
zamówienia.  
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 
 

 



	

Rozstrzygnięcie postępowania 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację o wyniku 
postępowania na stronie internetowej Zamawiającego i w bazie konkurencyjności 
(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). Zamawiający powiadamia również 
bezpośrednio o wyborze jego oferty danego Wykonawcę.  
 

Obowiązek informacyjny RODO 
1. Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 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, dalej 
RODO) informujemy, że: 
a. administratorem danych osobowych, które zostaną udostępnione w związku z 

prowadzonym Zapytaniem ofertowym, jest MAZURSKIE DREWNO Sp. z o.o. W 
sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem: biuro@mazurskiedrewno.pl  

b. udostępnione dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego 
Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 
dokumentacji projektu;  

c. przetwarzanie udostępnionych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia 
warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. 
Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2020;  

d. udostępnione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu 
„Opracowanie w ramach badania przemysłowego innowacyjnych konstrukcji 
pływających o dużej wyporności i stateczności umożliwiających usadowienie 
pomostów, przystani jachtowych, budynków mieszkalnych, magazynowych 
użyteczności publicznej”;  

e. zebrane dane osobowe chronione będą zabezpieczeniami zgodnie z przepisami ww. 
Rozporządzenia;  

f. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

g. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;  

h. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w 
procedurze udzielenia zamówienia;  

i. podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 Rozporządzenia 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, dalej RODO) wobec 
osób fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie niezwłocznie powiadomiony o 
fakcie wyboru jego oferty. 

2. Termin na zawarcie umowy będzie nie krótszy niż 4 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 

3. Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyniku postępowania, niezwłocznie po 
zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy  
1. Do niniejszego Zapytania ofertowego dołączony jest wzór umowy (Załącznik nr 3) 

stanowiący jego integralną część. 
 

Informacje dodatkowe 
1. Niniejsze Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej: 

www.mazurskiedrewno.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
2. Oferty złożone po terminie składania nie będą rozpatrywane. 

3. Procedura nie przewiduje odwołania.  
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna 

Załącznik nr 2 – Formularz oferty 
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 


