
 
 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego  
 
MADROG Zbigniew Kluczek Przemysław Kluczek S.C. 
Ul. Na Grobli 4 
73-110 Stargard 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Zakup i dostawę wózka ręcznego dwubutlowego i wózka transportowego elektrycznego.   

Kod CPV:  
42415000-0   Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące 
42415100-9 Pojazdy z podnośnikami 
42415110-2  Wózki widłowe 
34900000-6 Różny sprzęt transportowy i części zapasowe 
34910000-9  Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i 
różne części zapasowe 
34912000-3  Wózki bagażowe 
 
Część I Wózek ręczny dwubutlowy 
 
Wózek ręczny dwubutlowy   2 szt. 
- wózek ręczny 
- 2 butlowy 
- koła pełne  
 
Część II Wózek transportowy elektryczny                   
 
Wózek transportowy elektryczny                   1 szt. 
- prostownik 
- udźwig 1,4 T 
- Podnoszenie minimum 2,7 m 
- z podestem dla operatora 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 
 
Nie dotyczy 
 
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny oferty.  

 
 -cena (PLN netto)                                  100 % 
 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.  
 

Ilość punktów = 100 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej (PLN netto)) 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 



 
 

 

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 100,00. 

Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po 

przecinku. 

W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 
6 . Termin składania ofert  
 
Termin składania ofert mija w dniu 26/10/2020 r. o godz. 09.00 
 

• Zamawiający zobowiązuje Oferentów do załączenia, jako integralnej części formularza 

ofertowego, specyfikacji technicznej oferowanych wózków. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego  

• Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni 

to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 

zachowania formy pisemnej.  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów informacji. 

• Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.  

• Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

• Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 

oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o 

realizację przedmiotu niniejszego zamówienia 

 
7. Termin realizacji umowy: 
 
Umowę należy wykonać w terminie: 
 
Część I Wózek ręczny dwubutlowy: nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia podpisania umowy 
  
Część II Wózek transportowy elektryczny: nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy                 
 
8. Informacje na temat zakresu wykluczenia  
 
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć podpisane oświadczenie 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej 

opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie 

oświadczenia objętego treścią formularza ofertowego. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało 

wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania ofertowego. 

 



 
 

 

9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie. Postanowienia umowy mogą zostać 

zmienione jedynie w zakresie, który nie wpłynie na istotną zmianę postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku 

zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie 

dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych. 

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych. 

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą złożyć wyłącznie jedną ofertę na jedną 

lub obie części zamówienia. 

 

11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub 

dopuszcza ich składanie. 

 

Nie dotyczy. 

 

12. Informacje o planowanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług lub 
robót budowlanych ich zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone, jeżeli zamawiający 
przewiduje ich udzielania. 
 
Nie dotyczy. 
 
13. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą: 
 

1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania 

3. Specyfikacja techniczna oferowanych wózków. 

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  

 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: pk@madrog.pl lub w wersji papierowej 
w siedzibie Zamawiającego pod adresem MADROG Zbigniew Kluczek Przemysław Kluczek S.C., ul. Na 
Grobli 4, 73-110 Stargard nie później niż do dnia 26/10/2020 r. do godz. 09.00.  Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 26/10/2020 r. o godz. 09.30 siedzibie Zamawiającego  
 

 

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:  
Przemysław Kluczek , e-mail: pk@madrog.pl  
 

 

mailto:pk@madrog.pl
mailto:pk@madrog.pl


 
 

 

 
Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  
 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………...…………………. 
Nr NIP Wykonawcy: ………………………………………………………..….……………………………………………………………… 
Nr REGON Wykonawcy: …………………………………………….………………………………………………………………………. 
Nr KRS Wykonawcy (jeśli dotyczy):………………………………..…………………………………………………………………… 
 

 
MADROG Zbigniew Kluczek  
Przemysław Kluczek S.C. 
Ul. Na Grobli 4 
73-110 Stargard  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
dotyczy zapytania ofertowego w sprawie udzielenia zamówienia na zakup i dostawę wózka ręcznego 

dwubutlowego i wózka transportowego elektrycznego w ramach projektu „Wdrożenie na rynek 

krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn drogowych przez 

MADROG Zbigniew Kluczek, Przemysław Kluczek Spółka Cywilna współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 
Wskazanie przez Wykonawcę wartości dostawy 

 

Część I: Wózek ręczny dwubutlowy  
 

Kryterium punktowane:  
 

CENA  

Cena netto (PLN) Wartość VAT (PLN) 
Cena brutto 

(PLN) 

 
 

  

 

Część II: Wózek transportowy elektryczny                    
 

Kryterium punktowane:  
 

CENA  

Cena netto (PLN) Wartość VAT (PLN) 
Cena brutto 

(PLN) 

 
 

  

 
 
 



 
 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy konieczne 

informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę akceptujemy postanowienia 

i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 

ofertowym.  

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym 

postępowaniu do realizacji zamówienia w terminie: 

Część I Wózek ręczny dwubutlowy: nie dłuższym niż …………………………………………………………….. 
Część II Wózek transportowy elektryczny: ………………………………………………………………………….. 

5. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 

6. Oświadczamy iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

7. Oświadczamy, że:  

• spełniamy wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem, 

• posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia; 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

• oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

• specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń 

• …………………………………………………………………………… 

 

 

…………………..dn. …………………… ………….……………………………… 

                                                                                                        podpis osoby uprawnionej 

 



 
 

 

 
Załącznik nr 2 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pieczęć Wykonawcy  
 

 
……………………………………….…….
Dane wykonawcy 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 
 
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z …………………………………. 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 przygotowaniem i przeprowadzaniem 

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, 

lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady 

konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 

4 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020). 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
            (miejscowość i data)                                                                   Podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 


