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Zamówienie będzie realizowane w ramach wewnętrznego projektu 
inwestycyjnego Spółki 

    Poznań, 16.09.2022 r. 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE 

w ramach projektu inwestycyjnego 
prowadzonego przez H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 

 
 

SEKCJA I: Zamawiający 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229 
61-485 Poznań 
SEKCJA II: Przedmiot zamówienia 
 
II.1. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 
 
 
II.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

Demontaż istniejącej suwnicy 2 x 15t oraz dostawa i montaż nowej suwnicy natorowej dwubelkowej 2 x 
16t 
II.3 Opis przedmiotu zamówienia 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zamieszczony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
II.4. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia 
 

1. Wykonanie usługi w siedzibie Zamawiającego. 
2. Przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do uruchomienia przedmiotu zamówienia w 

miejscu wykonania usługi.  
 
II.5. Miejsce wykonania usługi zamówienia 
 

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229 
61-485 Poznań 
II.6. Termin realizacji umowy 
 

1. Wykonanie usługi w siedzibie Zamawiającego w terminie:  do 31.03.2023r. 
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SEKCJA III: Zasady postępowania  
 
III.1. Warunki udziału w postępowaniu (wraz z wykazem oświadczeń i dokumentów, jakie 
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu) oraz opis sposobu oceny ich spełniania. 
 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca 
1. który posiada zaplecze techniczne, organizacyjne, finansowe oraz wyposażenie warsztatowe 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. 
warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie 
minimum dwie tożsame do przedmiotu zamówienia usługi, każda o wartości zbliżonej do wartości 
złożonej oferty. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi pisemny wykaz dostaw 
wraz ze wskazaniem ich przedmiotu oraz odbiorcy i dołączy referencje od tych odbiorców, 
potwierdzające należytą realizację wykazanych dostaw – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego , 

2. który nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - ocena na podstawie 
oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego, 

3. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne w 
którym przewidziano zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku, wobec którego sąd 
nie zarządził likwidacji jego majątku i wobec którego nie ogłoszono upadłości (chyba, że po 
ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) - 
ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego, 

4. który nie jest powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo (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: 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) - ocena na podstawie oświadczenia sporządzonego 
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w niniejszym zapytaniu 
ofertowym, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.  
 

Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym punkcie, 
podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
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III.2. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy. 
 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić ofertę wraz z dokumentami 
wymienionymi w pkt III.1 oraz poniższe dokumenty: 
 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 
2. Dokumenty potwierdzające, że osoby składające ofertę są do tego uprawnione (np. 

pełnomocnictwo). 
3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia pracowników wykonujących usługę: aktualne badania 

lekarskie adekwatne do wykonywanych prac, uprawnienia specjalistyczne do obsługi 
wykorzystywanych maszyn i urządzeń – na etapie realizacji zamówienia. 

 
 
III.3. Inne warunki. 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wyłącznie w języku polskim. 
4. Oferty złożone w innej walucie niż PLN będą przeliczone na walutę PLN zgodnie ze średnim kursem 

sprzedaży tej waluty wg NBP z dnia opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

5. Zamawiający może w każdym czasie zmienić warunki niniejszego postępowania lub je zakończyć 
informując o tym Wykonawców. 

6. Termin związania ofertą wynosi nie więcej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert 
wyznaczonego w niniejszym postępowaniu. 

 
 
III.4. Składanie ofert 
 

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia  29.09.2022 r. 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert wyłącznie w języku polskim. 
3. Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: r.pawlowski@fpspoznan.pl oraz 

j.steike@fpspoznan.pl lub w siedzibie Zamawiającego. 
4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Wykonawca. 
5. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 

 
III.5. Wstępna ocena ofert 
 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert 
oraz o uzupełnienie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, a także innych oświadczeń i dokumentów, które powinny zostać złożone wraz z ofertą 
(np. pełnomocnictw, odpisów z rejestru). 
 
III.6. Wykluczenie z postępowania 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków 
udziału w postępowaniu określonych w punkcie III.1. oraz III.2 niniejszego zapytania ofertowego. 
 
 

mailto:r.pawlowski@fpspoznan.pl
mailto:j.steike@fpspoznan.pl
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III.7. Odrzucenie oferty  
 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 
3. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
4. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

III.8. Kryteria oceny ofert 
 

Zamawiający oceni jedynie te oferty, które: 
- zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
- nie zostały odrzucone przez Zamawiającego. 

 
Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów: 

 
1. Cena – 70% 
2. Skrócenie terminu dostawy – 20% 
3. Gwarancja– 10% 

 
 
Ad.  1 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” według wzoru  
 

ocena punktowa cena    =   cena brutto najtańszej ze złożonych ofert 
x 70% x 100 

                  cena brutto badanej oferty    
 
 
 
Ad. 2 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „skrócenie terminu dostawy i uruchomienia” zgodnie 
z poniższą tabelą. Wymagany jest maksymalny termin dostawy i uruchomienia do 31.03.2023. Ocenie 
podlegać będzie skrócenie terminu dostawy wraz z uruchomieniem zgodnie z datami wskazanymi w 
poniższej tabeli. 
  

Skrócenie terminu dostawy i 
uruchomienia 

Ocena punktowa 

o 1 miesiąc 50 
o 2 miesiące 100 

 
                    Uzyskana zgodnie z powyższym liczba punktów zostanie przemnożona przez 20%. 
 
Ad. 3 Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „gwarancja” zgodnie z poniższą tabelą.  
 

Czas gwarancji (wydłużenie) Ocena punktowa 
30 miesięcy 25 
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36 miesięcy 50 
42 miesiące 75 
48 miesięcy 100 

 
       Uzyskana zgodnie z powyższym liczba punktów zostanie przemnożona przez 10%. 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w powyższych 
kryteriach. 
W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska taką samą najwyższą łączną ilość punktów, Zamawiający 
spośród takich ofert wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z niższą ceną 
 
III.9. Rozstrzygnięcie postępowania  
 

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz prześle do 
Oferentów, którzy złożyli oferty. 
 
 
SEKCJA IV: INFORMACJE DODATKOWE 
 
IV.1. Informacje dodatkowe: 
 

1. Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia postępowania według ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Treść niniejszego zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego 
www.fpspoznan.pl. 

3. Wszelkie zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres  j.steike@fpspoznan.pl jednakże 
obowiązek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień uwarunkowany jest wpłynięciem do 
Zamawiającego zapytań nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.   

4. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową i publikował na 
swojej stronie internetowej. 

 
IV.2. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe 
 

Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia prac dodatkowych (niemożliwych do przewidzenia na 
etapie ofertowania). Każdorazowo Wykonawca w takim przypadku jest zobligowany do przedstawienia 
Zamawiającemu kosztorysu takich prac i harmonogramu ich wykonania. Zamawiający po analizie 
przedstawionych dokumentów podejmie decyzję o ich realizacji lub braku akceptacji. Wykonanie takich 
prac będzie regulowane osobną umową lub aneksem do istniejącej.  
 
IV.3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia 
 

1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, 
zostanie zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach: 

- zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług dotyczących przedmiotu 
zamówienia w wyniku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, mających miejsce po 
dniu zawarcia umowy, a przed jej wykonaniem przez Wykonawcę - w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu (adekwatnemu do zmiany stawek podatku 
od towarów i usług) zwiększeniu bądź zmniejszeniu, przy czym Wykonawca jest uprawniony do 
uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji 

http://www.fpspoznan.pl/
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umowy oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy; 

- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn 
związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w 
terminie uniemożliwiającym jej realizację w pierwotnych terminach – w takim przypadku termin 
(terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do faktycznego terminu jej 
zawarcia; 

- konieczności dokonania istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy, 
niespowodowanej działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy w takim 
przypadku postanowienia umowy zostaną adekwatnie dostosowane do nowych okoliczności; 

- konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji umowy w sytuacji, gdy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe jej wykonanie w pierwotnych terminach – w takim 
przypadku termin (terminy) realizacji umowy zostanie adekwatnie dostosowany do przebiegu 
realizacji zamówienia; 

- konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy spowodowanej nienależytym 
wykonywaniem umowy przez Wykonawcę bądź przyczynami niezależnymi od Wykonawcy – w 
takim przypadku przedmiot umowy zostanie ograniczony, a wynagrodzenie Wykonawcy 
adekwatnie zmniejszone. 
 

2. Istotną zmianą postanowień zawartej umowy nie jest w szczególności: 
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego); 
- zmiana nazw (firm) stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości 

prawnej), zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy 
Stronami. 
 
 

SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI  

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczenie. 
3. Formularz oferty. 
4. Klauzula RODO 


