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ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 2/2019 

W związku z realizacją przez Agnieszka Jesionka „KLIF” projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług 
pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Tworzenie 
nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zwracamy się z prośbą o złożenie oferty 
cenowej na: 

UPS 1 szt. 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego  

Agnieszka Jesionka „KLIF”  
ul. Promenada Gwiazd 34a; 
72-500 Międzyzdroje 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez 
przedsiębiorstwo Agnieszka Jesionka „Klif” w Wolinie” zapraszamy do złożenia oferty cenowej na 
następujące zamówienie: 

UPS 1 szt. Typ: 3-Fazowy, moc ok. 15000VA (13500W) 

Kod CPV: 30237280-5 Akcesoria zasilające 

Przedmiotem zapytania jest UPS w ilości 1 sztuki  zgodny ze specyfikacją: 

UPS 1 szt. Typ: 3-Fazowy, moc ok. 15000VA (13500W). 
Okres utrzymania baterii w przypadku braku prądu – min. 120 minut.  
Sygnalizacja akustyczno – diodowa, dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD z diagramem synoptycznym.  
Menu w języku polskim.    

Przeznaczenie UPS do podtrzymania sieci komputerowej i baz danych. 
Urządzenie musi włączać się natychmiast on-line typu VFI. Urządzenie stojące na ziemi.  
Interfejs komunikacyjny RS 232, RS485.  
Urządzenie ma działać przeciążeniowo, przeciwzwarciowo i termiczne. 
UPS musi być wyposażony w rozwiązanie kompensacji wejściowej mocy biernej.  
Możliwość pracy w trybie ECO.  
Urządzenie musi mieć funkcję odłączenia zasilania w razie pożaru.    

Dodatkowo przedmiot zamówienia musi obejmować: 

• Dostawa, montaż i uruchomienie na koszt i odpowiedzialność dostawcy.  

• Oferowany czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 24 godziny (przez czas reakcji serwisowej 
rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/ awarii 
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przez ustalony kanał komunikacji do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania 
awarii) . 

• Okres gwarancji min. 24 miesiące. 

Ocena dokonana będzie na podstawie danych zawartych w formularzu ofertowym na zasadzie 
spełnia/nie spełnia.  Nie spełnienie któregoś z warunków oznacza niezgodność złożonej oferty z 
przedmiotem zamówienia i skutkować będzie jej odrzuceniem.   

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 nejo)    100% 

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

Ilość punktów = 100x cena PLN nejo 

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. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przygotowanych w innej walucie (EURO/ USD). W tym 
przypadku do przeliczenia oferty przyjęty zostanie kurs NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu 

6 . Termin składania ofert  

Termin składania ofert mija w 12.04.2019 
• 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, np. poprzez żądanie dostarczenia dodatkowych 
oświadczeń/specyfikacji etc.  

• Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia 
wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych 
z prawdą.  

• Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.  
• 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 

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożone oferty muszą obejmować 
całość przedmiotu zamówienia.  

• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Termin realizacji umowy: 

Umowę należy wykonać w terminie: do 30.09.2019. 

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych) 

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. 

10. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy. Wszelkie zmiany treści umowy 
mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w 
przypadkach wystąpienia następujących okoliczności: 

1) Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy: 
a. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych 
niezależnych od stron umowy,  

b. wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa itp.),  
c. braku środków finansowych na realizację inwestycji,  

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg 
realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.  

2) Zmiany wynagrodzenia  
a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;  
b. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.  

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego 
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)  

1. Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
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2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszego zapytania 

3. Szczegółowa specyfikacja urządzenia 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.  
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu lub w 
wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem Agnieszka Jesionka „KLIF”, ul. Promenada 
Gwiazd 34a; 72-500 Międzyzdroje nie później niż do 12.04.2019 do godziny 12.00. Otwarcie ofert 
nastąpi w dniu 12.04.2019 o godzinie 13.00 w oddziale Zamawiającego pod adresem Agnieszka 
Jesionka „KLIF”, ul. Promenada Gwiazd 34A; 72-500 Międzyzdroje. 

Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:  
Agnieszka Jesionka, e-mail:agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu 

Załącznik nr 1  
do zapytania ofertowego nr 2/2019 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………...……………….. 
Nr NIP Wykonawcy: ………………………………………………………..….………. 

mailto:agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu
mailto:agnieszka@hotelmiedzyzdroje.eu


!  

Nr REGON Wykonawcy: …………………………………………….……………….. 
Nr KRS Wykonawcy (jeśli dotyczy):………………………………..……………. 

Agnieszka Jesionka „KLIF”  
ul. Promenada Gwiazd 34a; 

72-500 Międzyzdroje 

FORMULARZ OFERTOWY 

dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2019 w sprawie udzielenia zamówienia na UPS w ilości 1 sztuki 
w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych usług pralniczych przez przedsiębiorstwo Agnieszka 
Jesionka „Klif” w Wolinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 – 2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy 
Włączenia.  

Wskazanie przez Wykonawcę wartości dostawy 

Kryterium punktowane:  

CENA 

Cena nejo (PLN/
EURO/USD)

Wartość VAT (PLN/
EURO/USD)

Cena brujo (PLN/
EURO/USD)

Lp.
Oświadczam, że TAK* NIE*

1 Udzielam min. 24 miesięcznej 
gwarancji na przedmiot 
zamówienia

2 Wykonawca zapewnia transport, 
rozładunek oraz podłączenie na 
swój koszt i odpowiedzialność 
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* zaznaczyć właściwe pole 

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 nie dłuższym niż do 30.09.2019 r.  

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 

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

   podpis osoby uprawnionej  

3 O f e r o w a n y c z a s r e a k c j i 
serwisowej będzie nie dłuższy niż 
24 godziny (przez czas reakcji 
serwisowej rozumie się czas 
liczony w godzinach od chwili 
zgłoszenia przez Zamawiającego 
usterki/ awarii przez ustalony 
kanał komunikacji do chwili 
przystąpienia przez Wykonawcę 
do usuwania awarii)
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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: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % 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. 

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


