
 
Zapytanie ofertowe 

nr Naber Polska/1/2017/1.4.4 
z dnia 27 lipca 2017 roku 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pieca laboratoryjnego – 2 szt., w ramach projektu pod 
nazwą „Umiędzynarodowienie działalności Naber Polska Sp. z o.o. poprzez certyfikację 
wyrobów oraz dostosowanie możliwości badawczo – rozwojowych laboratorium, systemu 
zamówień i konfekcjonowania do oczekiwań kontrahentów zagranicznych”. Zamawiający 
ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach poddziałania 1.4.4 
„Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego na lata 2014 – 2020. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Naber Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Olsztynie, ul. 
Piłsudskiego 93g 10 – 449 Olsztyn, NIP: 7393474246, REGON 280009975 

Przedmiot działalności związany z projektem – 20.30 Z – Produkcja farb i lakierów. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMWÓWIENIA 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego pieca 

laboratoryjnego – 2 sztuki,  
2) Kod i nazwa (CPV)  

- 42300000-9 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska 
3) Postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie 

z zasadą rozeznania rynku oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 
 
1) Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do zakładu 

produkcyjnego Zamawiającego, zlokalizowanego w Dobrym Mieście 11 – 040, Nowa 
Wieś Mała 32. 

2) Przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące parametry: 
 zastosowanie – utwardzanie powłoki proszkowej pod wpływem zadanej 

temperatury, 



 
 naturalny obieg powietrza, 
 pojemność komory 115 l, 
 zakres temperatury od +5°C do +250°C, 
 obudowa – z blachy malowanej proszkowo na kolor szary, wnętrze ze stali 

nierdzewnej (DIN 1.4016), drzwi pełne. 
 

IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
1) Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych 

i prawnych oaz obciążeń osób trzecich. 
2) Miejsce realizacji zamówienia (dostawy) – Zakład Produkcyjny Naber Polska Sp. z o.o., 

11 – 040 Dobre Miasto, Nowa Wieś Mała 32. 
3) Termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 30 dni od daty zatwierdzenia oferty. 
4) W ramach realizacji zamówienia udzielona zostanie gwarancja na okres minimum 12 

miesięcy, od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1) Z możliwości ubiegania się o realizację zamówienia wykluczone są podmioty 

(Oferenci) powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, lub też 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające 
w szczególności na: 
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, 
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % 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 w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli 

2) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku, o którym mowa w punkcie V.1 
według kryterium zerojedynkowego „spełnia/nie spełnia”, na podstawie analizy treści 
złożonego przez Oferenta oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego 
zapytania.   

3) Zamawiający zapewnia, że odpowiednie oświadczenie uzyska od osób wykonujących 
w jego imieniu czynności związane z procedurą wyboru Oferenta (w tym biorących 
udział w procesie oceny oferty). Ponadto deklaruje, że będą to osoby bezstronne 
i obiektywne.  
 



 
VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 
1) Rozpatrywane będą jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złożone przez 

Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania.  
2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria, którym 

przypisano następujące wagi procentowe/punktowe: 
a) Cena netto – waga 70% (maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium 

wynosi 70); 
b) Termin dostawy – waga 20 % (maksymalna ilość punktów w ramach tego 

kryterium wynosi 20); 
c) Okres gwarancji – waga 10 % (maksymalna ilość punktów w ramach tego 

kryterium wynosi 10). 
3) Punktacja za poszczególne kryteria zostanie ustalona w następujący sposób: 

a)  x 70 

b)  x 
20 

c)  
x 10 

4) Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku.  

5) Punkty uzyskane przez daną ofertę w ramach kryteriów „cena netto”, „termin 
dostawy”, i „okres gwarancji” zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie 
obliczona łączna punktacja danej oferty. Maksymalna, możliwa do uzyskania przez 
Oferenta liczba punktów wynosi 100. 

6) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą 
łączną ilością punktów.  

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 
z Oferentami w przypadku gdy dwie bądź więcej ofert otrzyma taką samą liczbę 
punktów, a tym samym wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy. 

 

VII. OFERTA 
 
1) Kompletna oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: 

a) Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania. 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 



 
c) Szczegółową specyfikacje techniczną, stanowiącą podstawę do stwierdzenia, czy 

przedmiot oferty odpowiada zapisom szczegółowych warunków zamówienia. 
2) Oferty niekompletne, nieczytelne, niepodpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Oferenta lub złożone po terminie zostaną odrzucone.  
3) Odrzuceniu będą podlegać również oferty, w przypadku których z załączonej 

specyfikacji technicznej przedmiotu oferty nie będzie wprost wynikać, że wszystkie 
zapisy zawarte w szczegółowych warunkach zamówienia będą spełnione. 

4) Oferent jest związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu 
terminu na złożenie oferty. 

5) Oferta musi zawierać cenę netto, wyrażoną w PLN. W przypadku ofert złożonych 
w walucie obcej oferta będzie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 
poprzedzającego dzień wystawienia oferty. 

6) Pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego należy kierować w formie 
elektronicznej na adres e-mail: p.stankiewicz@naberpolska.pl.  
 
 

VIII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 
 
1) Oferty można doręczyć osobiście, przesłać drogą pocztową na adres siedziby 

Zamawiającego lub drogą elektroniczna na adres e-mail: 
naberpolska@naberpolska.pl, ksiegowosc@naberpolska.pl lub 
p.stankiewicz@naberpolska.pl, w terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r. 

2) O dotrzymaniu terminu określonego w punkcie VIII.1 decyduje data wpływu do 
siedziby Zamawiającego.  
 

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
 
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji 

zapytania ofertowego, w tym do załączników. O wprowadzonych zmianach zostaną 
poinformowani wszyscy Oferenci, do których skierowane zostało zapytanie ofertowe. 
Ponadto Zamawiający zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na 
której upubliczniono zapytanie ofertowe. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania 
wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

3) Jeżeli Oferent, wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VI niniejszego 
zamówienia, uchyla się od zawarcia umowy (dostawy przedmiotu zamówienia), 
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

4) Zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego 
www.naberpolska.pl 

 



 
X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr Naber Polska/1/2017/1.4.4. 
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 


