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 Toruń, 03.01.2023 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PLASTFARB/01/BREXIT 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

a) Zamawiający: PLAST-FARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 87A, 87-100 TORUŃ; NIP 8792669905; REGON 341397832. 

b) Projekt: Zamawiający realizuje projekt pt. „Zrealizowanie inwestycji początkowej i dywersyfikacja rynków 

sposobem na zmniejszenie negatywnego wpływu BREXIT w ramach Programu działań dotyczących wkładu 

finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, zwanego 

dalej „Programem Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych 

skutkami brexit.  

c) Zamówienie: Do niniejszego postępowania mają zastosowanie "ZASADY KWALIFIKOWANIA 

WYDATKÓW I UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W RAMACH PROGRAMU RE_OPEN UK" stanowiące 

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Re_Open 

UK. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z pkt. 6.3 zasadą konkurencyjności. 

2. KODY CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych dostosowujących halę produkcyjną do 

optymalnych warunków nowego procesu sezonowania wyrobu. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Załącznik ma charakter dokumentacji 

elektronicznej. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane: nazwy producenta, nazwy własne, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które 

wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów 

danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w 

opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów 

i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów 

czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie 

parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest 

równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 
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4. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  

OCENY  ICH SPEŁNIANIA 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim poniższym wymogom zawartym w 

zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą 

liczbę punktów. Do udziału w postępowaniu dopuszcza się Wykonawców, którzy spełniają oraz zaakceptują następujące 

warunki: 

1. Wykonawca posiada zasoby techniczne oraz osobowe wystarczające do zrealizowania zamówienia. 

[potwierdzenie poprzez załącznik nr 1] 

2. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz nie 

znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji, nie wszczęto wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego 

czy likwidacyjnego. [potwierdzenie poprzez załącznika nr 1] 

3. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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 

udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  który  może  budzić  

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,  w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim,  w  stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub 

powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego  stopnia  lub  w  stosunku  przysposobienia,  opieki  lub kurateli. 

[potwierdzenie załącznikiem nr 2] 

4. Poprawnie wypełnią wszystkie załączniki wskazane w dziale 10, pkt. 2 niniejszego zamówienia. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

Ocena  ofert  będzie  przeprowadzona  oddzielnie  dla  całego przedmiotu  zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę 

najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

A. Cena brutto w PLN – 80% 

B. Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót – 20% 

6. INFORMACJA  O  WAGACH  PUNKTOWYCH  I PROCENTOWYCH  PRZYPISANYCH  

DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z INFORMACJĄ  O  

WAGACH  PUNKTOWYCH  LUB  PROCENTOWYCH  PRZYPISANYCH DO 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPISEM SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE  DANEGO  KRYTERIUM 

A. Cena brutto - waga punktowa 80 pkt. (80%). Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana 

według poniższego wzoru: 

 
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert 

x 80 
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie 

 

 

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót tj: 

- koszty robocizny i inne osobowe, 

- koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i pomocniczych, 

- koszty sprzętu, transportu i narzędzi, 

- koszty ewentualnych podwykonawców, 

- koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk, 

- koszty ogólne, podatki, cła, zysk itp. 

- inne koszty nie wymienione wyżej, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zamówienia. 
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Przy czym, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie 

wątpliwości Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  

wymaganiami  określonymi  przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności 

jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  ofert,  Zamawiający  

zwróci  się  o  udzielenie  wyjaśnień  w  określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ 

na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności  oszczędność  

metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające warunki  

wykonania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy  oraz  wpływ  pomocy  publicznej  udzielonej  na  

podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający 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. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 80 punktów. Weryfikacja 

kryterium nastąpi na podstawie formularza ofertowego danego Wykonawcy. 

 

B. Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego z 

uwzględnieniem kryterium dostępowego, o którym mowa w dziale 7 niniejszego zapytania - waga punktowa 20 

pkt. (20%). Kryterium zostanie ocenione wg następującego schematu:  

- 36 miesięcy - 20 pkt,   

- 24 miesięcy - 10 pkt,  

- 12 miesięcy - 0 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 20 punktów. Weryfikacja 

kryterium nastąpi na podstawie formularza ofertowego danego Wykonawcy. 

 

 

Łączna ocena ofert: 

Punkty  uzyskane  przez  ofertę  w  ocenie  oferty  w  Kryterium  A i Kryterium  B zostaną  dodane  do  siebie  i  na  tej 

podstawie  zostanie  obliczona  łączna  ocena  oferty.  Oferta  w  łącznej  ocenie może  uzyskać  maksymalnie 100 

punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów w łącznej 

ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty 

uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w 

terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. KRYTERIUM DOSTĘPOWE 

Zamawiający zastrzega, że będzie oczekiwał minimum 12-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane wykonane w 

wyniku realizacji zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania końcowego protokołu odbiorczego 

(potwierdzającego wykonanie wszystkich prac). Wykonawca, przystępując do postępowania zobowiązany jest do 

uwzględnienia tego, że okres gwarancji będzie istotnym elementem umowy zawartej z Wykonawcą. Zamawiający 

wyklucza możliwość skrócenia terminów gwarancji wynikających z oferty wyłonionego Wykonawcy. 

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta  musi  zostać  złożona  w  nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18.01.2023 r., zgodnie z wytycznymi wskazanymi 

w punkcie 9 niniejszego zapytania. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu oferty. 

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Skuteczne złożenie oferty 

oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie 
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oferty przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem wyznaczonego terminu, w przypadku 

nieodpowiedniego oznakowania koperty.  

9. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie nie późniejszym niż 30.06.2023 

r. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę odbioru prac przez Zamawiającego potwierdzonych 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest 

siedziba Zamawiającego wskazane w dziale 1 pkt. a). 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA i OCENY OFERTY 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.  

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami:  

a. załącznik nr 1 [Formularz oferty] 

b. załącznik nr 2 [Oświadczenie o braku powiązań]. 

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania. Oferta winna być sporządzona w 

jednym egzemplarzu.  

4. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Formularz oferty wymaga podpisu. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być 

parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

6. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. 

7. Oferta powinna być ważna co najmniej 30 dni od dnia następnego po zakończeniu terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż w 

sumie 60 dni. 

8. Po  otwarciu  ofert  Zamawiający  dokona  ich  oceny.  W  trakcie  oceny  i  badania ofert  Zamawiający  może  

wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Kończąc procedurę oceny 

ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający sporządzi pisemny 

protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie  

postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy, Zamawiający  ma  prawo  do  jego zakończenia  bez  wyboru  

jakiegokolwiek Wykonawcy. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z 

tego tytułu.   

10. Zamawiający ogłosi wyniki na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem  https://www.plast-farb.com/. 

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z 

przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia 

terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W przypadku unieważnienia 

postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 

14. Oferty należy składać w formie elektronicznej lub papierowej na adres Zamawiającego tj.: (a) elektronicznie na 

adres Zamawiającego tj.: e.grudowska@plast-farb.com lub (b) siedziby wskazanej w dziale 1 niniejszego 

zapytania w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr PLASTFARB/01/BREXIT”.  

15. Pytania dotyczące postępowania należy kierować wyłącznie na adres e-mail: e.grudowska@plast-farb.com. 

Odpowiedzi na pytania zostaną upublicznione na stronie https://www.plast-farb.com/ w ciągu dwóch dni 

roboczych od otrzymania zapytania.  

16. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00). 

Każdy z Wykonawców zgłasza Zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej na jeden dzień roboczy przed 

terminem wizji elektronicznie na adres e-mail e.grudowska@plast-farb.com w celu ustalenia dokładnej godziny 

wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Koszty 

https://www.plast-farb.com/
mailto:e.grudowska@plast-farb.com
https://www.plast-farb.com/
mailto:e.grudowska@plast-farb.com
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dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Po wizji lokalnej zostanie podpisany protokół potwierdzający 

odbycie wizji lokalnej. Odpowiedzi na pojawiające się pytania Wykonawców w trakcie wizji lokalnej zostaną 

przesłane poprzez stronę, na której opublikowane jest zapytanie ofertowe.  

11. WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia zapytania 

ofertowego, w następujących przypadkach:  

a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie, 

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,  

c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;  

d) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalające dodatkowe postanowienia do których wykonania zamawiający zostanie zobowiązany 

e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT – strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów 

prawa i odpowiednio podwyższą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą 

12. INFORMACJE DODATKOWE 

Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest PF. PF 

będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. 

Każdy Wykonawca ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, 

sprostować, przenieść,  usunąć  lub  ograniczyć  ich  przetwarzanie.  Każdy  Wykonawca  może  też  wnieść  sprzeciw  

wobec  przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Wykonawców ma prawo do wycofania wyrażonej 

zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli 

Wykonawca ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez PF, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

  

 


