
Niegosław 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK, zlokalizowanej w gminie wiejskiej 
Niegosław, dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego
oraz wprowadzeniu nowej kategorii opakowań.

Treść ogłoszenia została zmieniona
Nie dotyczy

Tytuł zamówienia 
Zakup regałów magazynowych w związku z realizacją projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 
2014-2020, osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, działania 1.5. 
Rozwój sektora MŚP, poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie 
dotacyjne

Termin składania ofert 

18.08.2017 r.

Nazwa zamawiającego (beneficjenta)

EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych Piotr Sypniewski

Miejsce i sposób składania ofert 
Sposoby składania ofert:

1) osobiście w siedzibie firmy: 
EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych  Piotr Sypniewski 

Niegosław 135 B
66-530 Niegosław

2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 
EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych  Piotr Sypniewski 
Niegosław 135 B
66-530 Niegosław

3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@eko-pak.net

Ofertę należy złożyć do dn. 18.08. 2017 r. do godz. 15:00.

Termin składania ofert mija z ostatnim dniem wskazanym jako wymagany do
złożenia ofert. W przypadku oferty przesłanej drogą pocztową o przyjęciu oferty
decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Ofertę  złożoną  po  terminie
Zamawiający zwróci bez otwierania (nie dotyczy oferty złożonej drogą mejlową



– nie podlega zwrotowi).

Zmiana albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania
ofert jest dopuszczalna.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty
info@eko-pak.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Sypniewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia
+48 531 161 927

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są regały magazynowe wg specyfikacji jak 
opisano poniżej. 

Kategoria ogłoszenia - dostawy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo  - lubuskie

Powiat  - strzelecko-drezdenecki

Miejscowość - Niegosław, 66-530, Niegosław 135B (siedziba 
zamawiającego)

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 
2014-2020, osi priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, działania 1.5. 
Rozwój sektora MŚP, poddziałania 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie 
dotacyjne

Przedmiot zamówienia 



Regały magazynowe – 4 szt., fabrycznie nowe
Parametry:

 Łączna pojemność od 170 do 200 europalet
 Materiał: różne rodzaje stali, o granicach elastyczności od 500 

N/mm2 (stal mikrostopowa S500 MC zgodnie z EN 10149) przez 
350-355 N/mm2 (S355 JO zgodnie z EN 10025) aż do 235 N/mm2 
(S235 JR, EN 10025), ujęte w dokumentach EN 1993-1-1 i EN 1993-
1-3

 Zastosowana stal ma klasę odporności na ogień A1 zgodnie z 
normą EN 13501 (wcześniej M0)

 Spawanie belek w procesie zautomatyzowanym, w osłonie 
mieszaniny argonu 15% i CO2 85% z materiału SG2 zgodnie z DIN 
8559 Część 1

 Wykończenia cynkowane mają klasę odporności A1 zgodnie z 
normą EN 13501 (wcześniej M0)

 Śruby używane w instalacjach posiadają klasę 8.8 zgodnie z DIN 
267.

 2-5 letni okres gwarancji

Kod CPV 

39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia 
domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji zamówienia określa się na 30.11.2017 r.

Załączniki [nie dotyczy]

Pytania i wyjaśnienia [nie dotyczy]



Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Dodatkowe warunki
Sposób przygotowania oferty:

 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sporządzono w jednym
egzemplarzu. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dany 
przedmiot obie oferty podlegają odrzuceniu.

 Należy zawrzeć w ofercie odniesienie do wszystkich zawartych w 
ogłoszeniu minimalnych parametrów dla danego przedmiotu zamówienia

 Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań wg treści jak poniżej:
Oświadczam/y że nie jestem/śmy powiązania z Zamawiającym osobowo 
ani kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie 
wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w 
wytycznych programowych,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) 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. 



 Oferta i oświadczenie o braku powiązań i ewentualne inne załączniki do 
oferty powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym. W przypadku reprezentowania 
Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu, podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 Wykonawca złoży ofertę w języku polskim.

2. Zamówienia częściowe, wariantowe

 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Ceny i waluta oferty

 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację
przedmiotu zamówienia. Zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu 
zamówienia jest ceną ryczałtową obejmującą również dostawę i montaż 
urządzenia. 

 Wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w PLN lub w EUR, z 
wyszczególnieniem wartości netto, podatku VAT, wartości brutto. 
Niezależenie od waluty oferty porównanie ofert odbędzie się w złotych 
polskich (PLN). W przypadku oferty złożonej w walucie innej niż PLN 
przeliczenie ceny odbędzie się wg kursu średniego walut obcych 
ogłoszonym przez NBP z dnia zamknięcia postępowania.

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w 
przypadku, gdy oferty  będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla 
zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje 
będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie 
internetowej wynik postępowania lub informację o zamknięciu postępowania 
bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie 
terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie 
terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych 
czynnikami zewnętrznymi na które żadne ze stron postępowania nie ma 



wpływu. 
3) Zamawiający przewiduje zmianę zmiany umowy (np. przesunięcie terminu 
wykonania), w przypadku zaistnienia konieczności realizacji robót dodatkowych.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie 
terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających 
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 
stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:

 oznaczenie oferenta (firma, dane teleadresowe)
 cenę netto, brutto i kwotę VAT,
 datę wystawienia oferty,
 dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach 

kryteriów określonych w zapytaniu,
 termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty wystawienia 

oferty
 podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta.
 oświadczenie o następującej treści:

1. Oświadczam/y, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym 
osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane  z 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 
polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki 
osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg
nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w 
wytycznych programowych,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 
zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) 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. 

Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy



Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

KRYTERIA OCENY OFERT WAGA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

A) cena netto w PLN 80% 80

B) gwarancja 20% 20

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1) Punkty  w  ramach  kryterium  ceny  netto  w  PLN będą  przyznawane  wg
następującej formuły:

Cn = ( Cmin / Cr ) x 100 x 80%

Cmin – cena najniższej oferty
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Cn – ilość punktów przyznana rozpatrywanej ofercie 

2) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji  w miesiącach będą przyznawane
wg następującej formuły:

Gn = ( Gr / Gmax ) x 100 x 20%

Gmax – najdłuższy okres gwarancji zaproponowany w złożonych ofertach 
Gr – okres gwarancji oferty rozpatrywanej 
Gn – ilość punktów przyznana rozpatrywanej ofercie

Długość okresu gwarancji jest to ilość w pełnych miesiącach, w której przedmiot
postępowania  jest  objęty  gwarancją.  Minimalny  wymagany  okres  gwarancji
wynosi 24 miesięcy, a maksymalny 60 miesięcy. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów.

Wyliczenie łącznej ilości przyznanych punktów (P) będzie według wzoru:

P=Cn+Gn

Wykluczenia
Z postępowanie wykluczone są podmioty powiązania z Zamawiającym osobowo
ani kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań 
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  



b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych 
programowych,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) 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. 

Zamawiający (beneficjent)
Nazwa

Piotr Sypniewski EKO-PAK Producent Opakowań Tekturowych

Ulica

-

Numer domu

135 B

Numer lokalu

-

Kod pocztowy

66-530

Miejscowość

Niegosław

Powiat

Strzelecko-drezdeński

Województwo

lubuskie
Numer telefonu

+48 531 161 927



FAX

-

NIP

595-11-39-243

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy EKO-PAK, zlokalizowanej w gminie wiejskiej 
Niegosław, dzięki wdrożeniu nowej technologii i zmianie procesu produkcyjnego
oraz wprowadzeniu nowej kategorii opakowań.

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0055/16

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy


