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Warszawa, dnia 09.08.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

NR 1 /1.2/2017 

Zamówienie odbywa się w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą Rozeznania Rynku.  

W związku z realizacją projektu „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych 

prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej w Polargos  

Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.2  „Działalność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw”   

Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Polargos  

Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert dotyczących Wynajmu Spawarki 

 

Przedmiot zamówienia 

Zapytanie obejmuje: 

Kod CPV to: 42662100-5 

1) Wynajem wraz z dostawą do miejsca pracy i odbiorem po zakończonym zleceniu 

a. Spawarki 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Polargos Spółka z o.o. 

Warszawa 04-956 

ul. Deptak 17,  

KRS: 0000043915 

NIP: 1130088519 

Strona www: www.polargos.pl 

Adres e-mail: przetargi@polargos.pl 

Telefon: +48 668 649 322 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.polargos.pl 

2. Zapytanie zostało wywieszone w siedzibie firmy przy ul. Deptak 17, Warszawa, 04-956. 
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III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady rozeznania rynku, o którym mowa 

w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Wynajem wraz z dostawą do miejsca pracy i odbiorem po zakończonym zleceniu  

a. Spawarki 

Urządzenie powinno posiadać następujące parametry: 

 Spawarka MIG-MAG tj. urządzenie do spawania metodą MIG/MAG 

 Posiadająca zaprogramowane linie synergiczne 

 Wyposażona w podajnik drutu 

 Moc min 250A, max 400A 

Wynajem urządzenia będzie obejmować następujące okresy: 

 1 Okres wynajmu 09-12/2017  

 2 Okres wynajmu 01-03/2018  

 3 Okres wynajmu 04-6/2018 

 

V. OPIS KRYTERIÓW I OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu 

ofertowym.  

2. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie poniższego kryterium: 

a. Wynajem wraz z dostawą do miejsca pracy i odbiorem po zakończonym zleceniu 

Kryterium I – Cena (maksymalna liczba punktów 100)   

Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna 

odpowiednio zgodnie ze wzorem 

Cena najniższa 

                               x100 = Liczba punktów 

Cena oferowana przez firmę  - oferenta 
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1. W ofercie należy odnieść się do kryterium wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie 

kryterium jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie mu przyznanych 

0 pkt.  

2. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent bądź oferenci (Nie ma możliwości złożenia ofert 

cząstkowych w poszczególnych zakresach), którzy przedstawią najniższą cenę w 

poszczególnych zakresach zamówienia. 

3. W przypadku kiedy oferenci zaproponują taką samą cenę Zamawiający będzie rozstrzygał 

pomiędzy kilkoma najkorzystniejszymi ofertami pod względem ekonomicznym i dokona 

wyboru oferty korzystniejszej pod względem oddziaływania na środowisko i klimat.  

4. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy a terminem zakończenia 

protokół odbioru przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do 30.06.2017r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający dostateczne zasoby 

kadrowe do umożliwienia instalacji i montażu bez zakłócenia ciągłości pracy Zamawiającego. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych. 

3. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych 

zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na 

wezwanie Zamawiającego. 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć osobiście w Zakładzie Produkcyjnym Polargos Sp. z o.o. ul. Oziemkówka 

57a, 08-420 Miastków Kościelny 

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Oferta musi zawierać cenę netto PLN  

4. Oferta musi zawierać termin ważności oferty. 

5. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

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

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem że uczyni 

to przed upływem składania ofert.   

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.08.2017 r. 

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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VIII. ROZTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do oferenta z 

prośbą o udzielnie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty lub/ i dostarczenia dodatkowych 

dokumentów. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na każdym 

etapie bez podania przyczyny. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie 

krótszy niż 30 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany 

terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu 

ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej 

ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy 

z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie 

poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego. 

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który 

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższa liczbę punktów.  

5. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.polargos.pl. 

6. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.  

 

IX. WARUNKI WSPÓŁPRACY 

1) Wynajem będzie realizowany na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego do 

Oferenta.  

2) Wykonawca dostarczy urządzenie do Zamawiającego na koszt Wykonawcy 

3) Wynajem będzie realizowany na podstawie poniższego harmonogramu: 

a. 1 Okres wynajmu 09-12/2017  

b. 2 Okres wynajmu 01-03/2018  

c. 3 Okres wynajmu 04-6/2018 

4) Wykonawca będzie wystawiał fakturę w pierwszym tygodniu, każdego okresu wynajmu urządzenia 

spawalniczego z terminem płatności 14 dniowym 
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X. KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM  

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami są 

Grzegorz Sadło, tel.:  +48 784 330 711 , e-mail: grzegorz.sadlo@polargos.pl 

 

 

 

………………………………………… 

Data i Podpis Zamawiającego 

mailto:grzegorz.sadlo@polargos.pl

