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Przystępując do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

Spółdzielnia Inwalidów zaprasza do złożenia oferty na przedstawione poniżej zamówienie. 

 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Zamówienie jest współfinansowane z POPW 2014-2020 w ramach projektu 1.4. pn. 

„Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie”. 

2. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółdzielni SPINS poprzez wdrożenie 

innowacji opartych na skutecznym wykorzystaniu wzornictwa w prowadzonej działalności. 

 

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obudowy kotła warzelnego ze 

stali wysokogatunkowej wraz z instalacją parową i osprzętem technicznym w ramach projektu 

Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie. 

2. Na zakres zamówienia składa się wykonanie, dostawa i montaż obudowy kotła warzelnego ze 

stali wysokogatunkowej wraz z instalacją parową i osprzętem technicznym umożliwiającym 

proces warzenia mydła. 

3. Na zakres prac składa się: 

a) demontaż dennicy istniejącego kotła warzelnego oraz rurociągów w obrębie zbiornika; 

b) wykonanie zbiornika ze stali min. S355, blacha o grubości minimalnej 6mm oraz jego 

dostawa w takich elementach aby możliwe było jego wprowadzenie do pomieszczenia 

produkcyjnego (miejsce montażu); 

c) wbudowanie w istniejącą konstrukcję nowo wykonanego kotła warzelnego (obecne 

wymiary kotła: średnica wewnętrzna 2,40m, wysokość 4,20m); 

d) wykonanie izolacji z wełny mineralnej prasowanej odpornej na działanie wysokich 

temperatur w przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy płaszczem nowo wykonanego zbiornika a 

istniejącym kotłem; 

e) wykonanie rurociągu doprowadzającego parę do kotła warzelnego z rur ze stali kotłowej; 

f) wykonanie kolektora rozpływowego pary w pomieszczeniu kotłów warzelnych ze stali 

kotłowej. 

4. Celem prawidłowego przygotowania oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w miejscu 

wykonania zlecenie, dzięki temu w najlepszy sposób zostanie skalkulowany zakres prac 

przewidzianych do wykonania. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że powstały produkt musi 

zostać dopasowany do istniejących elementów budowlanych. 

5. Złom stalowy pozostały przy wykonywaniu prac należy przekazać Inwestorowi, pozostałe 

materiały należy zutylizować. 

6. Zamawiający w załączeniu do niniejszego zapytania zamieszcza plik z dokumentacją zdjęciową 

istniejącego kotła warzelnego – Załącznik nr 3 (ze względów technicznych załącznik dostępny 

na stronie Zamawiającego). 

7. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane elementy kotła warzelnego wynosi 24 

miesiące od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek odniesienia do określonego 

wyrobu, źródła znaków towarowych, patentów czy pochodzenia – należy przyjąć, że 

Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych 

o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie 



 
przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje 

techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy 

i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Kod CPV: 42990000-2 

Nazwa kodu CPV: Różne maszyny specjalnego zastosowania 

 

C. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli te są wymagane 

przepisami prawa: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

b) posiadania doświadczenia w realizacji podobnych zamówień: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w 

podobnym zakresie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Warunek ten zostanie oceniony na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczenia 

Wykonawcy poprzez kryterium spełnia / nie spełnia. 

c) dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie narzędzia spawalnicze 

pozwalające na wykonanie zakresu zamówienia wraz z pojazdami transportowymi 

pozwalającymi na dostarczenie przedmiotu zamówienia w całości lub w częściach na miejsce 

montażu, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Warunek ten zostanie oceniony na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczenia 

Wykonawcy poprzez kryterium spełnia / nie spełnia. 

d) dysponowania odpowiednim zapleczem osobowym: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

e) zdolności finansowych czy ekonomicznych: 

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie. 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i 

podpisanych: formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, wraz z 

kopiami dokumentów wskazanych w pkt. C.1.b) oraz C.1.c). 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

7. Cena powinna być wyrażona w Złotych Polskich (PLN). 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, 

a kolejne strony winny zostać ponumerowane. 



 
9. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w 

razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod 

rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

10. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do zapytania lub ściśle 

według określonych wzorów Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zapytania. 

11. Wykonawca w przypadku złożenia oferty w wersji papierowej zamieszcza ofertę w 

nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 

SPINS/PARP/1/2019”, w przypadku składania ofert elektronicznych zapis ten zamieszcza w 

tytule wiadomości. 

12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu 

uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH: 

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze 

odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionych kryteriów oceny ofert i zasad 

przyznawania punktów: 

a) Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów; 

b) Kryterium gwarancyjne – waga 20 punktów; 

2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która na podstawie powyższych 

kryteriów otrzyma najwyższą wartość punktową. 

3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

1) W zakresie kryterium finansowego – cena (P) – oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

𝑷𝒄𝒐 = (𝑪𝒏: 𝑪𝒐) 𝒙 8𝟎pkt, 

gdzie: 

Pco – punkty dla badanej oferty, 

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert, 

Co – cena badanej oferty. 

2) W zakresie kryterium gwarancyjnego (G) – oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów, gdzie 

minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.  

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

24 m-ce – 0pkt; 

36 m-cy – 10 pkt; 

48 m-cy – 20 pkt. 

 

Ocenę końcową (W) oferty badanej stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów 

obliczona zgodnie z wzorem W = P+G 

 

F. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy złożyć do dnia 04 kwietnia 2019 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć lub przesłać na adres: Spółdzielnia Inwalidów „SPINS”, 

ul. Kilińskiego 19A, 19-230 Szczuczyn we wskazanym wyżej terminie do godziny 15:00. 



 
3. Oferty składane w wersji elektronicznej powinny stanowić skany wskazanych dokumentów 

opatrzonych pieczęciami i podpisami Wykonawcy oraz zostać przesłane na adres e-mail 

spins.szczuczyn@wp.pl do terminu wskazanego w pkt 1. 

4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 

 

G. ZAKRES WYKLUCZENIA 

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym 

z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszej oferty. 

2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału 

w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych 

załączników, lub też złożyli ofertę po terminie. 

 

H. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO 

POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następującym 

zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia,  Obowiązków 

Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, a także nieistotnych zmian umowy, 

jeżeli taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 

Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy i zostanie wskazana w aneksie 

zmieniającym postanowienia umowy. 

2. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek 

pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku 

wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego 

postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę. 

3. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub 

też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów, warunków lub zakresu 

realizowanego przez Zamawiającego Projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony 

Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też 

Pośredniczącej. 

 

I. TERMIN REALIZACJI: 

Zamówienie należy zrealizować maksymalnie do dnia 07 czerwca 2019 roku. 

 

J. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

2. Na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę termin związania ofertą 

może zostać przedłużony do 60 dni. 

 

K. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU 

1. Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony 

jest Pan Roman Zdańkowski, tel. 604 162 778, e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl 

mailto:spins.szczuczyn@wp.pl
mailto:spins.szczuczyn@wp.pl


 
2. Wykonawca ma prawo zadawać pytania Zamawiającemu pod warunkiem, że wpłyną one 

najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert tj. do dnia 01.04.2019r. Treść zapytań wraz 

z odpowiedziami Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości, bez wskazywania autora. 

 

L. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –

Kodeks Cywilny, a także postanowienia obowiązujących Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

uzasadnienia, lub do jego zakończenia bez wyboru oferty. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1: Formularz oferty  
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

Załącznik nr 3: Dokumentacja fotograficzna istniejącego kotła warzelnego. 
 


