Wrocław, 17.10.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące wyboru dostawcy przyrządu do geometrii kół typu Actia lub równoważnego.
Numer postępowania: 02/10/2018
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie Skulski we Wrocławiu
poprzez zakup innowacyjnego stanowiska do geometrii kół”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Schemat 1.5.A.
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy "Auto części" - Sławomir Skulski we Wrocławiu
poprzez zakup innowacyjnego stanowiska do geometrii kół”
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0059/17-00
Całkowity koszt realizacji Projektu: 45 010,01 PLN
Dofinansowanie projektu: 31 104,48 PLN.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
AUTO CZĘŚCI Sławomir Skulski,
z siedzibą we Wrocławiu,
adres: 50-493 Wrocław, ul. Kościuszki 160,
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9141360024,
REGON 932224465,
reprezentowana przez:
Sławomira Skulskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Projektu planowanego do przeprowadzenia przez Auto- części Sławomir Skulski
jest zakup wyposażenia do końca 2018 r. obejmujący zakup: podnośnika dwukolumnowego
elektrohydraulicznego oraz zakupu przyrządu do geometrii kół typu Actia lub równoważnego.

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór przyrządu do geometrii kół typu Actia lub
równoważnego zgodnie z poniższą charakterystyką:

a. Wydatek obejmuje zakup przyrządu do geometrii kół typu Actia uwzględnia możliwość
precyzyjnego pomiaru dzięki nowoczesnym głowicom pomiarowym;

b. jest wyposażony w program regulacyjny, umożliwiający szybką i sprawną pracę.
c. Każda głowica dokonuje dwóch pomiarów dzięki wbudowanym dwukierunkowym kamerom
oraz równoważnemu systemowy 8 czujników pracujących na płaszczyźnie poziomej
(urządzenie powinno mieć wdrożony patent o nazwie MULLER BEM);
d. urządzenie wykazuje się małą wrażliwością na światło i wysoką precyzją pomiaru.
e. Stacja powinna być ruchoma, co umożliwia przemieszczanie urządzenia na wszystkich
stanowiskach w warsztacie prowadzonym przez firmę „Auto- części” Sławomir Skulski.
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f.

Zestaw powinien zawierać: 4 głowice pomiarowe, szafkę, Komputer PC+ mysz + klawiatura,
stacje dokujące do głowic, monitor LCD minimum 17’’, radiowy moduł komunikacyjny, 2
obrotnice.
Przyrząd do geometrii kół typu Actia lub równoważny przeznaczony jest do naprawy zawieszenia i
geometrii kół oraz innych usług wykonywanych w warsztacie samochodowym. Daje możliwość pracy
zarówno z małymi autami segmentu compact jak i pojazdami dostawczymi. Ułatwia pracę z autami o
podwyższonym zawieszeniu oraz niskim (auta sportowe). Optymalizuje tempo pracy warsztatu i
umożliwia szybki proces podniesienia (ok. 50 sek). Urządzenie nadaje się do małych warsztatów.
Urządzenie jest niezbędne do realizacji celu głównego w zakresie świadczenia kompleksowej usługi
naprawy zawieszenia oraz geometrii kół; ponadto umożliwia zatrudnienie dodatkowego pracownika do
warsztatu.
3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Maksymalny termin realizacji zamówienia to: 31.12.2018 r.
2. Miejsce realizacji– adres dostarczenia zamówienia to: Polska, woj. DOLNOŚLĄSKIE, pow.
Wrocław, gm. Wrocław-Krzyki, miejsc. Wrocław, ul. Stacha Świstackiego, nr 30, 50-430,
poczta Wrocław.
4. Warunki udziału w postępowaniu

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem AUTO CZĘŚCI Sławomir
Skulski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu AUTO CZĘŚCI
Sławomir Skulski lub osobami wykonującymi w imieniu AUTO CZĘŚCI Sławomir Skulski
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca jest
zobowiązany do złożenia oświadczenia w Formularzu oferty – załącznik nr 1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji zamówienia.
5. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga przedłożenia
następujących dokumentów:
1) Formularz oferty, stanowiącego załącznik nr 1.
6. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego
zamówienia
Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.
7. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
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2. Forma oferty
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną (skan), osobiście bądź pocztą tradycyjną.
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.

3. Elementy oferty
Kompletna oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Sławomir Skulski, slawek.auto@op.pl , tel. 697630454.
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu osobiście, drogą elektroniczną, bądź
pocztą tradycyjną na adres: AUTO CZĘŚCI Sławomir Skulski,
z siedzibą we Wrocławiu,
adres: 50-493 Wrocław, ul. Kościuszki 160;
e-mail: slawek.auto@op.pl w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

5.11.2018 r.

do godz.

18:00

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
10. Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium
Cena [C]

Waga
100%

2. Zasady oceny kryterium "cena" (C).
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt). Punkty za
kryterium cena [C] zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
____________________ x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako liczba punktów uzyskanych za kryterium tj. „cena
[C]” + ilość punktów uzyskanych w kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
2. Rażąco niska cena.
Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym przez Zamawiającego terminie,
nieprzekraczającym wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
Wyjaśnienia muszą być złożone przed planowanym wyborem Wykonawcy.
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Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność, metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy.
Zamawiajacy odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Ogłoszenie wyników postępowania.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazny w ofercie.
12. Odrzucenie oferty Wykonawcy
Oferta zostanie odrzucona z niniejszego postępowania:
1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4 Zapytania
ofertowego;
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym;
3) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
W niniejszym postępowaniu dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie w formie mailowej, pocztą lub osobiście do biura Zamawiającego.
14. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. Pozostałe informacje

1.

2.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej
(e-mail). Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą
wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na
dokonanie zmian w ofercie.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą.
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z
informacją o wynikach postępowania.
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania
ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i
przypadkach:
1) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm),
które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę
Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww.
podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające
podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji
umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
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2) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania
umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

3) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te
wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia
Wykonawcy – w przypadku, gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z
dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy;
5) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu
wykonywania zamówienia lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 16.1. powyżej:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego,);
2) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości
prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
3) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiotu Zamówienia.
16. Wykaz załączników
Załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego są następujące wzory:
l.p.

Oznaczenie Zał.

Nazwa Załącznika

1

Załącznik nr 1

Wzór formularza oferty

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza oferty.
OFERTA
dotyczące wyboru dostawcy przyrządu do geometrii kół typu Actia lub równoważnego.
Numer postępowania: 02/10/2018
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, który otrzymał dofinansowanie Skulski we Wrocławiu
poprzez zakup innowacyjnego stanowiska do geometrii kół”, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Schemat 1.5.A.
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy "Auto części" - Sławomir Skulski we Wrocławiu
poprzez zakup innowacyjnego stanowiska do geometrii kół”
Nr projektu: RPDS.01.05.01-02-0059/17-00
Całkowity koszt realizacji Projektu: 45 010,01 PLN
Dofinansowanie projektu: 31 104,48 PLN.
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.
1. ZAMAWIAJĄCY:
AUTO CZĘŚCI Sławomir Skulski,
z siedzibą we Wrocławiu,
adres: 50-493 Wrocław, ul. Kościuszki 160,
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Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9141360024,
REGON 932224465,
reprezentowana przez:
Sławomira Skulskiego.
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa:
Imię i nazwisko:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP
REGON:

1. Wykonawca oświadcza, że oferuje wykonanie całkowitego zamówienia w kwocie:
Cena netto:
VAT
Cena brutto:

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem AUTO CZĘŚCI Sławomir
Skulski lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu AUTO CZĘŚCI
Sławomir Skulski lub osobami wykonującymi w imieniu AUTO CZĘŚCI Sławomir Skulski
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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………., dnia…………………..
…

……………………………………………….
(czytelny podpis)
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