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Radom, dn. 21.12.2016 r. 
 
 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NR 19/321 

 
 

Dotyczy postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności, zgodnie z regulaminem  

 konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.2.1. „Badania na 

rynek” 
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I ZAMAWIAJĄCY  
 
JADAR RA Sp. z o.o. 
ul. F. Zubrzyckiego 6 
26-600 Radom 
NIP 7962958224 
E-mail: jadarra@vp.pl 
Tel.: +48  369 08 40 
 
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia ładowarki kołowej (1 kpl.)  oraz o parametrach 
mieszczących się w przedziałach (bądź korzystniejszych) wskazanych poniżej: 
 

• moc użyteczna zakres 222,00kW do 300,00kW 
• masa eksploatacyjna 20 000kg - 40 000 kg 
• osie przód stała, tył wahliwa, 
• pojemność łyżki od 3m3 do 12m3 
• pojemność silnika: 11 000 -18 000cm3 

 
Przedmiot zamówienia określa kod CPV – 43260000-3 – Koparki, czerpaki i ładowarki, i 
maszyny górnicze. 
 
Szacunkowa wartość netto zamówienia 1 319 000,00 zł. 
 
Termin realizacji zostanie ustalony w momencie podpisywania umowy z dostawcą.  
 
III TERMIN SKŁADANIA OFERT, ZWIĄZNIA OFERTĄ ORAZ PODPISANIA 
UMOWY 
 

1. Termin składania ofert – 31.01.2017r. godz. 14:00 
2. Termin związania ofertą  - 4 miesiące 
3. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy w kwartale 2017r. 

 
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w 
następujących przypadkach: 
 
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają 
prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony 
zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. 
przeszkód; 
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w 
związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego 
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oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) 
z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i 
parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu 
zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między 
zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze 
licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu. 
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z 
regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności 
terminu realizacji wykonania umowy. 
 
Zmianie mogą również ulec warunki płatności, gdy zaistnieje taka potrzeba. 
 
IV POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których 
zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  
2. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 10-ciu dni roboczych od terminu zakończenia 
zbierania ofert. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilno-
prawnego.  

 
V. WARUNKI SZCZEGÓLNE  
 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przez podmioty powiązane z  

JADAR RA Sp. z o.o. osobowo bądź kapitałowo. 
 
VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA  
 
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty 
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień.  
3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie 
powiadomiony indywidualnie.  
4. Termin związania ofertą powinien wynosić 4 miesięcy od dnia jej złożenia.  
 
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ  
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie 
niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Paweł Gajda tel.: +48  369 08 40; e-mail: 
jadarra@vp.pl 
 
III. KRYTERIA OCENY OFERT  
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Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia 
punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów:  
 

KRYTERIUM WAGA  

Cena  60 

Gwarancja (liczba miesięcy)   20 

Czas reakcji serwisu (podany w dniach) 10 

Hotline oraz pomoc online (w godzinach) 10 

 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 
              C N x waga               Pc – otrzymane punkty 
P C =                                                      C N – cena netto oferty najkorzystniejszej  
                  C R                       C R – cena netto oferty rozpatrywanej  
 
Punktacja za gwarancję będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 
              G R             P – otrzymane punkty 
P G =                                      G N – gwarancja w najkorzystniejszej ofercie 
             G N x waga               G R – gwarancja w rozpatrywanej ofercie 
 
  
Punktacja za hotline oraz pomoc online (w godzinach) będzie obliczana na podstawie wzoru: 
 
              H N x waga                      P – otrzymane punkty 
P C =                                              H N – hotline oferty najkorzystniejszej  
                  H R                               H R – hotline oferty rozpatrywanej  
 
Punktacja za czas reakcji serwisu (podany w dniach) będzie obliczana w sposób następujący: 
 
              T N x waga                   P – otrzymane punkty 
P G =                                              T N – termin w najkorzystniejszej ofercie 
                  T R                            T R – termin w rozpatrywanej ofercie 
 
 
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów 
wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt). 
Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę 
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. 
 



5 
 

W przypadku gdy oferty osiągnął taką samą liczbę punków wówczas będą one badane pod 
względem oddziaływania na środowisko (emisja spalin). Jeżeli wskazane urządzenie będzie 
wpływało korzystnie na środowisko to będzie wybrane jako korzystniejsze dla Beneficjenta.  
 
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.  
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:  
- Cenę netto i brutto (VAT 23%). W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, 
zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego. 
- Gwarancję podaną w miesiącach 
- Czas reakcji serwisu podany w dniach 
- Hotline oraz pomoc online (w godzinach) 
- Datę przygotowania oraz termin ważności oferty (minimum 4 miesiące) 
- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr A do oferty). 
- Oświadczenie oferenta o możliwościach finansowych do zrealizowania zamówienia bądź 
przedstawienie dokumentów finansowych to potwierdzających (Załącznik nr B do oferty). 
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym 
dla formy organizacyjnej Wykonawcy.  
 
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem 
oferty. 

 
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem 
„Postępowanie konkursowe”, w terminie do dnia 31.01.2017r. do godz. 14:00. w siedzibie 
Zamawiającego - osobiście lub pocztą na adres: JADAR RA Sp. z o.o, ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 
Radom. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.  
2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 31.01.2017r. o godzinie 14:30 
w siedzibie zamawiającego.  
3. O wynikach oceny ofert zostaną poinformowani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli w 
wymaganym terminie ofertę.  
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  
 
XI. SPOSÓB OCENY OFERT  
 
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w 
zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie 
spełniające któregokolwiek z wymagań (parametrów lub kryteriów formalnych) zostaną 
odrzucone.  
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2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w 
niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.  
 
XII ZAŁĄCZNIKI 
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami  
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Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 
FORMULARZ ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.12.2016r. 

 
 

………………………… 
Nazwa oferenta  
………………………… 
Adres oferenta 
……………………………. 
Dane teleadresowe  

JADAR RA Sp. z o.o. 
ul. Zubrzyckiego 6 

26-600 Radom 
 

Oferta na ładowarkę kołową (1 kpl.)  o parametrach: 
 
• moc użyteczna - 
• masa eksploatacyjna - 
• osie przód stała, tył wahliwa, 
• pojemność łyżki - 
• pojemność silnika:  
 
 
Oferowana cena przedmiotu zamówienia: 
- netto – …………….. PLN 
- brutto - …………….. PLN 
Gwarancja: ………………… 
Czas reakcji serwisu (w dniach): …………………………. 
Hotline oraz pomoc online (w godzinach): …………………………. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
- zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 
- zapoznałem/am się z warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
-  pomiędzy moją firmą, a JADAR RA Sp. z o.o. nie zachodzą powiązania kapitałowe oraz 
osobowe. 
 
Ważność oferty: ……... miesięcy 
 
 
………………………………….                                               ………………………………... 
Miejscowość i data                                                                 Imię, nazwisko, podpis, pieczątka   
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Załącznik A Formularza ofertowego 
 
 

……………….…,dnia…………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
………………………………..(nazwa wykonawcy) 
………………………………..(adres wykonawcy, NIP) 
………………………………..(dane kontaktowe) 
 
 
 
Oświadczam, że pomiędzy JADAR RA Sp. z o.o. (zamawiający), a 
…………………………………………. (nazwa wykonawcy), nie zachodzą powiązania 
kapitałowe oraz osobowe. 
 

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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na: 
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 
4. 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. 
 
 
 
 
….….………………                                                            …………………………………… 
 
Miejscowość i data                                                              Imię, nazwisko, podpis, pieczątka  
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Załącznik B Formularza ofertowego 
 
 

……………….…,dnia…………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
………………………………..(nazwa wykonawcy) 
………………………………..(adres wykonawcy, NIP) 
………………………………..(dane kontaktowe) 
 
 
 
Oświadczam, że ……………… (nazwa wykonawcy) posiada możliwości finansowe do 
zrealizowania niniejszego zamówienia. 
 
 
 
 
….….………………                                                            …………………………………… 
 
Miejscowość i data                                                              Imię, nazwisko, podpis, pieczątka  
 

 
 


