
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 001/2016 

udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności 

dotyczące projektu RPWP.01.05.02-30-0233/15-00 pn.  „Rozwój przedsiębiorstwa Marcin Woźniak 

Woźniak Transport, poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii przeładunku” w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, 

Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie 

konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” 

 

1. Zamawiający 

Marcin Woźniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Woźniak Transport Marcin 

Woźniak 

ul. Rogozińska 41/2,  

62-095 Murowana Goślina 

NIP: 7772239851 

REGON: 639578193 

Osoba do kontaktu: Marcin Woźniak 

Adres mailowy: info@wozniak-transport.pl 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Dostawa trzech fabrycznie nowych maszyn do przeładunku z chwytakiem (koparek 
kołowych), wyprodukowanych w 2016r.  
 
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu powinien zaoferować przedmiot 
zamówienia o następujących cechach: 
a) model: koparka kołowa 
b) rok produkcji: 2016 
c) waga operacyjna: do 25t 
d) zasięg ramienia od osi obrotu maszyny do sworznia wysięgnika: minimum 10 m 
e) cecha szczególna: ramię dwusekcyjne, tj. ramię główne i wysięgnik z wygięciem 
f) gwarancja jakości: minimum 1 rok lub 1800 mtg 
g) w zakresie wymiarowania: 
- maksymalna szerokość liczona po krawędzi kół: 2.750 mm 

- maksymalna wysokość transportowa z opuszczoną kabiną: 3.250 mm 

- maksymalna długość transportowa w całości, tj. bez demontażu ramienia: 9.300 mm 

- maksymalna szerokość z opuszczonymi podporami: 4.200 mm 

h) w zakresie wyposażenia, konstrukcji i eksploatacji: 
- silnik: sześciocylindrowy silnik wysokoprężny o mocy od 110 kW do 120 kW 

- wieniec obrotu: jednorzędowy, zębaty, umieszczony centralnie w osi symetrii 
maszyny 

- układ centralnego smarowania: elektryczny i zautomatyzowany 

- siłowniki: siłowniki ramienia głównego wyposażone w zamki bezpieczeństwa 



 

- napęd: napęd hydrostatyczny na cztery koła 

- wydajność i udźwig (siła): maksymalnie 5 t przy maksymalnym zasięgu ramienia 
roboczego 

- szerokość podwozia: minimum 4 m przy wykorzystaniu łap wspornikowych 

- opony: 8 opon z pierścieniami dystansowymi o rozmiarze 10.00 20 

- kabina operatora: kabina klimatyzowana operatora posiadająca certyfikat ROPS oraz 
FOPS zamknięta podnoszona hydraulicznie na wysokość minimum 2500 mm 
liczonych od pozycji początkowej, posiadająca płynną regulację podnoszenia oraz 
izolowana akustycznie i cieplnie 

- poziom hałasu według ISO: maksymalnie 75 dB 

- układ awaryjnego opuszczania kabiny: tak 

- ogrzewanie kabiny: tak 

- fotel operatora: amortyzowany fotel operatora z regulacją pod kątem wagi operatora 

- kamera tylna: kamera tylna z monitorem umożliwiającym obserwację pola pracy za 
maszyną 

- podpory osi: podpory przed przednią osią i dwie podpory za tylną osią 

- stopy podpory: stopy podpory umieszczone na przegubach wahliwych 

- prędkość obrotowa nadwozia: minimum 11 obr/min 

- siłowniki ramion głównych: ramię główne wyposażone w co najmniej dwa siłowniki 
podnoszenia drugiego ramienia 

- mata podłogowa: mata podłogowa gumowa i zmywalna 

- centralka GPS/GSM: centralna GPS/GSM składająca się z jednostki transmisyjnej 
i akumulatora pozwalająca na kontrolę danych roboczych poprzez przeglądarkę 
internetową (montowana seryjnie) 

- drzwi: drzwi otwierane na zewnątrz pod kątem 1800 

- wymogi w zakresie prototypu: Przedmiot dostawy nie może być modelem 
prototypowym 

- gaśnica: gaśnica wyprodukowana w Polsce, proszkowa, dostosowana do przedmiotu 
dostawy 

- deklaracja zgodności CE: tak 

- DTR, instrukcja obsługi: dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcja obsługi 
sporządzona w języku polskim wraz z instrukcją bhp uwzględniające zapobieganie 
awariom i usuwanie skutków awarii  

- katalog części zamiennych: tak 

- paliwo: możliwość wykorzystania paliw typu biodiesel 
- zużycie paliwa: maksymalnie 10 l/motogodzinę pracy oraz dostępność trybu pracy 

„eco” 

- rozwiązania ICT: tak – pozwalające na zdalną ochronę przeciwkradzieżową, zdalną 
analizę danych, zdalny przegląd i serwis maszyny, podgląd dostępności maszyny, 
archiwizację danych, raportowanie 

- czas rozładunku zatowarowanego wagonu: minimum 10 min 

- certyfikaty TUV: tak 

i) transport: 
- wysokość transportowa: maksimum 3,25 m 

- możliwość montażu, instalacji w miejscu pracy: tak 

j) osprzęt: chwytak: chwytak dwuszczękowy o pojemności minimum 1,5 m3, z 
możliwością obrotu o 3600, nadający się do przeładunku materiałów sypkich o 
gęstości minimum 1,8 t/m3 

 
KOD CPV Zamówienia: 42418900-8 Maszyny do załadunku lub przeładunku. 

 



 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

a. Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację 
zamówienia. 

b. Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu powinien przedłożyć wraz 
z ofertą referencje, z których wynikać będzie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy 
dostarczył co najmniej trzech maszyn odpowiadających cechami Przedmiotu 
zamówienia. 

c. Wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu powinien przedłożyć 
oświadczenie, że jest w stanie dostarczyć Przedmiot zamówienia w trzech 
transzach, tj.: 
1) pierwsza koparka - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
2) druga koparka - w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku, 
3) trzecia koparka - w terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku.  

d. Wykonawca jest właścicielem Przedmiotu zamówienia. 
e. Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta,  pełnomocnika, 

iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli, 

v. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób. 

f. Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
z zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory 
oświadczeń znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 
1 oraz zał. nr 2). 
 

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów oceny oferty. 
 
Zamawiający, ustala następujące kryteria zamówienia: 
a) Cena: 

- Kryterium Ceny zostaje przypisane 80 pkt. na 100, 
- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje, 
- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, 
- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia,  
- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą), 
- Im niższa cena, tym więcej pkt. otrzyma Wykonawca w tym kryterium. 

 
b) Gwarancja: 

- Gwarancja to pisemne zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wady 
lub wymiany towaru na niewadliwy, 

- Kryterium Gwarancja zostaje przypisane 20 pkt. na 100, 
- Im dłuższy termin, tym więcej pkt. otrzyma Wykonawca w tym kryterium. 

 



 

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

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny 
kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych kryteriów (maksymalnie do 
uzyskania – 100 pkt): 

 
a) Cena (maksymalnie do uzyskania jest 80 pkt): 

Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę brutto 
otrzyma maksymalną liczbę punktów – 80. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie 
obliczana wg następującego wzoru: 
 

Najniższa oferowana cena brutto 

C = ------------------------------------------------------   • 80 

Cena brutto w rozpatrywanej ofercie 

 
b) Gwarancja jakości – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt. 

Ocenie podlegać będzie długość okresu przewidzianego na udzieloną gwarancję. Wykonawca, który 
zaoferował najdłuższy termin otrzyma maksymalną liczbę punktów – 20. Dla pozostałych 
wykonawców punktacja za gwarancję będzie obliczana wg następującego wzoru: 
 

Długość gwarancji najdłuższa 

G = ------------------------------------------------------   • 20 

Długość gwarancji z badanej oferty 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość punktów. 
 
Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają postawione 
przez niego wymagania, określone w punkcie 3 niniejszego zapytania. 

 
6. Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert od 19 października 2016 roku do 28 listopada 2016.  

 

7. Umowa oraz zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania: 

 

Treść umowy pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmiany warunków 

płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówień zawartych w podpisanej już umowie. 

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy 

zamówień uzupełniających i dodatkowych. 

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsca i termin składania ofert 
 
1) Oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony Formularz Ofertowy – przygotowany zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia oraz podpisane oświadczenie o 
braku powiązań kapitałowych i osobowych z Marcinem Woźniakiem, prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą Marcin Woźniak Woźniak Transport zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 

2) Oferta cenowa powinna być złożona w polskiej walucie (PLN) w wartości brutto. 



 

3) Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w 
cenie oferty stanowiącej kwotę brutto uwzględniającą wszystkie składowe ceny końcowej. 

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganiami niniejszego zamówienia na 
jeden z poniższych sposobów: 

● w formie papierowej (oryginał) zawierającej formularz ofertowy i oświadczenie 
umieszczone w zabezpieczonej kopercie i opisane w następujący sposób: nazwa i adres 
zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Oferta na dostawę – numer 
ogłoszenia 001/2016. Nie otwierać do dnia 29 listopada 2016 roku”. Ofertę w zaklejonej 
kopercie należy przesłać na adres: 
 

Woźniak Transport 

Marcin Woźniak 

ul. Rogozińska 41/2 

62-095 Murowana Goślina 

z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2016 

 

lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach 9:00–15:00: 

 

Woźniak Transport 

Marcin Woźniak 

ul. Marii Konopnickiej  

64-530 Kaźmierz  

z dopiskiem: Dot. ogłoszenia 001/2016 

 

● w formie elektronicznej: formularz ofertowy i oświadczenie należy wydrukować, 
podpisać przez osoby upoważnione, opieczętować, zeskanować i przesłać na adres poczty 
elektronicznej: info@wozniak-transport.pl.  

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie „Dot. ogłoszenia 001/2016”. 

5) Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać e-mailem do dnia 28 listopada 2016 do 
godziny 15:00 na adres: info@wozniak-transport.pl. 
2) Ofertę w formie pisemnej należy dostarczyć do dnia 28 listopada 2016 r. do godziny 15:00 
do Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 
3) Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu 
oferty na adres poczty elektronicznej info@wozniak-transport.pl, zaś w przypadku formy 
pisemnej – potwierdzenia jej dostarczenia przez Biuro Podawcze Zamawiającego. 
4) Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminach nie będą rozpatrywane. 
 

9. PROCEDURA WYBORU 

1) O wyborze oferty Zamawiający poinformuje na wskazany adres e-mail przez Wykonawcę 
do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru ofert.  
2) Oferta nie spełniająca wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu 
podlega odrzuceniu.  
3) Powodem do odrzucenia oferty będzie podanie ceny przewyższającej zaplanowany budżet 
na zamówienie. W takim wypadku zostanie wybrana następna oferta o najwyższej wartości 
cenowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.  
4) W przypadku, gdy wszystkie oferty przewyższać będą zaplanowany budżet na 
zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z oferentem z 



 

pierwszego miejsca zestawienia ofert, które miałyby na celu zmniejszenie kwoty zamówienia 
do akceptowalnego poziomu.  
5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 
złożone oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
6) Przed zawarciem umowy Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z 
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, 
których oferty zostały ocenione najwyżej w szczególności, jeśli oferty przekroczą kwoty, 
które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny 
w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany 
treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zakończenia negocjacji. Przebieg negocjacji jest odnotowywany stosowną 
informacją w protokole. 
7) Każdy oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 
8) Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podawania przyczyn. 
9) Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż do 30 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

10. Załączniki: 

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1) 

b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym 

(zał. nr 2). 

 

 


