Grudziądz, 10.02.2018 r.
zmienione w dn. 13.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
PPH „Firma Sadowski” Roman Sadowski
ul. Chełmińska 208
86-300 Grudziądz
tel.: 601658537
e-mail: r.sadowski@franklin-engines.com
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania jest:
- zakup i dostawa
2. Opis przedmiotu zamówienia (cechy/parametry):
a) wykonanie kokili do odlania elementów mocowań silników Franklin 4A-235 i 6A350 na ramach samolotów według rysunków udostępnionych przez
Zamawiającego – 1 zestaw
Cechy zamówienia:
Kokile wg rysunku udostępnionego przez Zamawiającego
Kokile czteroczęściowe do odlewów niskociśnieniowych.
Kokile stalowe
Odlewanie przy ciśnieniu <0.1 Mn/m2
b) wykonanie kokili do wykonania kolektora olejowego na silniki Franklin 4A-235 i
6A-350 według rysunków udostępnionych przez Zamawiającego – 1 zestaw
Cechy zamówienia:
Kokile wg rysunku udostępnionego przez Zamawiającego
Przeloty ½ cala w celu przyłączenia chłodnicy oleju na ścianie ogniowej samolotu.
W przypadku zainteresowania złożeniem oferty Zamawiający udostępni rysunki wg
których Wykonawca winien wykonać ww. zestawy kokili. W celu udostępnienia
rysunków należy uprzednio umówić się z Zamawiającym pod nr Tel. 601658537.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Samoloty Cessna 152 i 172 z
silnikami Franklin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.6.2
Kod CPV:
- 43415000-5 Formy odlewnicze
- 44510000-8 Narzędzia
- 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
- 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne
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Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: zakład w miejscowości Gruta 231, Mełno 86330 k. Grudziądza (woj. Kuj .Pom.).
(szczegółowych informacji udzieli Zamawiający).
III. OCENA OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena brutto wykonania zamówienia: maksymalnie 100 pkt.
Punktacja za oczekiwane wynagrodzenie brutto zostanie obliczona zgodnie z następującym
wzorem:
najniższa oferta cenowa: P1 = 100 pkt.,
kolejne oferty cenowe: Pn = [100 pkt. – 10 x (Cn/C1)]
gdzie:
C1 - wartość najniższej oferty,
Cn - wartości kolejnych ofert.
Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C
gdzie:
O – Ocena
C – Cena
IV. DODATKOWE INFORMACJE
1. W ofercie należy wskazać cenę łączną netto i brutto przedmiotu zamówienia
określonego w pkt. II.2. Zapytania ofertowego oraz odrębnie ceny za poszczególne
elementy wymienione w pkt. II.2 A i B Zapytania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w PLN lub EUR, gdzie kurs przeliczenia
ofert wyrażonych w EUR zostanie określony na dzień 13.03.2018 r./20.03.2018 r.
(zmieniono w dn. 13.03.2018 r.) tj. ostatni dzień składania ofert (przyjmuje się średni
kurs NBP – tabela A).
2. Cena oferty (wykonania przedmiotowego zamówienia) winna zawierać materiały,
robociznę oraz sprzęt oraz wszelkie inne wydatki/koszty niezbędne do całościowego
wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert obejmujących i spełniających
wszystkie pozycje parametrowe i ilościowe ujęte w specyfikacji z pkt. II Zapytania,
w przeciwnym przypadku oferty zostaną uznane za niekompletne i nie będą podlegać
rozpatrzeniu.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tj. oferta musi obejmować wykonanie i
dostawę całego zakresu rzeczowego zgodnie z treścią Zapytania ofertowego z pkt. II.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem nieważności
tzn. w ofercie winno znaleźć się odniesienie do wszystkich pozycji określonych w pkt.
II.2 A i B Zapytania.
6. Oferta pod rygorem nieważności winna zawierać w treści oświadczenie/deklarację
Oferenta o wykonaniu całości zamówienia określonego w Pkt. II.2 A i B Zapytania
ofertowego z dn. 10.02.2018 t. w terminie do 22.06.2018 r./30.08.2018 r. (zmieniono w
dn. 13.03.2018 r.).
7. Termin składania ofert: do 13.03.2018 r./20.03.2018 r. (zmieniono w dn. 13.03.2018 r.)
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8. Termin związania ofertą: do 31.03.2018 r./06.04.2018 r. (zmieniono w dn. 13.03.
2018 r.) (oferta winna obligatoryjnie zawierać przedmiotową deklaracje pod rygorem
jej nieważności).
9.

Termin wykonania zamówienia: do 22.06.2018 r./30.08.2018 r. (zmieniono w dn.
13.03.2018 r.).

10. Oferty należy złożyć w firmie:
PPH „Firma Sadowski” Roman Sadowski
ul. Chełmińska 208
86-300 Grudziądz
osobiście (wpływ do 13.03.2018 r./20.03.2018 r. (zmieniono w dn. 13.03.2018 r.)) lub drogą
pocztową (wpływ do 13.03.2018 r./20.03.2018 r. (zmieniono w dn. 13.03.2018 r.)) lub
e-mailem na adres: r.sadowski@franklin-engines.com (wpływ do 13.03.2018 r./20.03.
2018 r. (zmieniono w dn. 13.03.2018 r.)).
Dodatkowych informacji udziela Roman Sadowski pod numerem telefonu +48 601658537
oraz adresem e-mail: r.sadowski@franklin-engines.com
11. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
12. Do oferty (pod rygorem jej nieważności) należy załączyć Załącznik w postaci
Oświadczenia o braku powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
oferenta, przy czym:
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 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.
13. Po rozstrzygnięciu postępowania do podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę
i spełnił wymagania określone w niniejszym Zapytaniu, zostanie skierowana
umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz wygranej
oferty.
14. W konkursie ofert wygrywa oferta złożona przez Oferenta:
- spełniająca warunki dopuszczające do udziału w postępowaniu ofertowym oraz
spełniająca wymagania formalne zgodnie z opisem powyżej;
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- oferta winna zawierać podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta;
- do oferty należy załączyć Załącznik w postaci Oświadczenia o braku powiązań zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierający podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania oferenta,
- oferty nadesłane bądź przedłożone, nie wypełnione w całości w zakresie opisanym w
treści Zapytania ofertowego, nie zawierające odniesienia do całego zakresu rzeczowego
zamówienia, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta
i nie zawierające załącznika w postaci oświadczenia o braku powiązań podpisanego
przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta będą odrzucane z przyczyn
formalnych,
oraz
- uzyskująca największą liczbę punktów w kryteriach oceny.
15. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn.
zm.).
16. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty
czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania
ofertowego.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie
ofert bez podania przyczyny.
19. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wybór dostawcy przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów jej wykonania w
następujących okolicznościach:
- konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyrażania
zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu przez Instytucje
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020,
- zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią
spowodowanych.
Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej
przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania ofertowego.
Załączniki:
1. Załącznik nr 1:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
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Oświadczenie

Oświadczam, iż pomiędzy Zamawiającym tj. firmą PPH „Firma Sadowski” Roman Sadowski ,
a Oferentem (Wykonawcą/Dostawcą), tj. firmą

…………………………………………………………………………………….……………………..
nie występują powiązania osobowe oraz kapitałowe.
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
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.

…………………………………………………………
(data oraz podpis Oferenta)

