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Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWP/1.4.1  

dotyczące dostawy, montażu oraz uruchomienia fabrycznie nowego systemu naśnieżania 

stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej 

Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.” 

 

I. Zamawiający: 

Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM, ul. Jasień 9, 38-

700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6890000450, REGON: 004011294 

Telefon: 604 262 975 

Adres e-mail: bronislawmrugala1@gmail.com 

Bronisław Mrugała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, 

niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego dostawy, 

montażu oraz uruchomieniu fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez 

wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.”, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś 

priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP 

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-

IZ.00-18-006/19, projekt nr: RPPK.01.04.01-18-0167/19. 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej 

zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

Sposób upublicznia zapytania ofertowego:  

 Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, 

przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

1. Rodzaj zamówienia: dostawa urządzeń 

2. Nazwa zamówienia: dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu  

naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji 

Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania 

stoków.” 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod CPV: 42418290-8 Urządzenia do wyciągów 

narciarskich 

4. Miejsce realizacji zamówienia: 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Naftowa, Wyciąg Narciarski 

Gromadzyń. 

5. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego 

systemu naśnieżania stoków, w skład którego będą wchodzić armatki śnieżne wraz z 

niezbędnym osprzętem.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Wymagane parametry: 

- ilość elementów do naśnieżania (tzw. armatek śnieżnych) – 8 szt., 

- napięcie nominalne – 400V 

- częstotliwość nominalna – 50 HZ, 

- moc nominalna silnika turbiny – od 20 do 23 kW, 

- ogrzewanie – do 1,5 kW, 

- temperatura robocza - -25 ÷ +2 st. C, 

- prędkość obrotowa – 1400-1 600 obr./min, 

- nachylenie turbiny automatyczne, 

- obrót poziomy automatyczny, 

- robocze ciśnienie wody – 8 ÷ 50 bar, 

- filtr wody – 250 mikron, 

- ceramiczne dysze, 

- przepływ roboczy wody od 0 litr/sek., 

- minimalna produkcja śniegu 70 m3/h, przy maksymalnym przepływie wody, 

- zakres wyrzutu min. 60 m, 

- 16 zaworowy system do regulacji naśnieżania, 

- 9-stopniowa regulacja jakości śniegu, 

- nukleatory armatek zaopatrzone w rubinowe wkładki w otworze, 

- blok schładzania powietrza, 

- diagnostyka IO LINK, 

- kompresor bezolejowy, 

- oświetlenie LED, 

- dotykowy panel sterowania, 

- obsługa systemu przez Wi-Fi ze smartfonu, tabletu lub laptopa, 

- zestaw mobilny, umożliwiający przenoszenie armatek w różne miejsca na stoku, 

- zestaw podwozia jezdnego, 

- rama nośna z podporami, 

- otwierana boczna osłona skrzydła ułatwiająca kontrolę sprzętu, 

- rok produkcji: nie może być sprzed 2020 roku. 

Armatki powinny być zaopatrzone w niezbędny osprzęt, tj. napęd hydrantu, kable zasilające, 

kable sterujące, węże wodne umożliwiające zamontowanie armatek do istniejącego na stoku 

narciarskim systemu naśnieżania. 

6. Na potwierdzenie, że oferowana dostawa w całości spełnia wymagania określone przez 

Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest wypełnić Formularz ofertowy stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.  Termin realizacji umowy: dostawa, montaż oraz uruchomienie muszą być wykonane 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2021 r. 

8. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na przedmiot zamówienia co najmniej 24 - 

miesięcznej rękojmi i gwarancji. Rzeczywisty okres rękojmi i gwarancji (nie krótszy niż 24 

miesięcy) zostanie ustalony na podstawie oświadczenia Dostawcy zawartego w ofercie. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie 

wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji. Wszelkie czynności wynikające 

z gwarancji wykonywane będą na koszt Dostawcy w miejscu użytkowania przedmiotu 

zamówienia, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty 

z tym związane ponosi Dostawca.  
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W przypadku, gdy Dostawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Dostawcy, 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące na podstawie umowy. Dostawca jest 

zobowiązany pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. 

Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu zamówienia 

z użytkowania spowodowanego uszkodzeniem. 

9. Podana przez Dostawcę cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Uznaje się, że 

cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie Dostawcy, za które zobowiązuje się on wykonać 

całość przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu 

zamówienia.  

10. Wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie wypłacane 

w następujący sposób: w dwóch ratach – pierwsza w wysokości 50% kwoty zamówienia płatna 

w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury i dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń, druga w wysokości 50% kwoty zamówienia płatna w terminie do 80 dni 

od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

11. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy 

konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie 

przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod 

względem dostępności, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia 

wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane 

patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, 

użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu 

zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Dostawcy, który w przypadku oferowania 

rozwiązań równoważnych jest zobowiązany dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty 

katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów 

równoważnych. Poza powyższymi dokumentami Dostawca zobowiązany jest do dołączenia 

oświadczenia, iż zaoferowane produkty są równoważne do produktów przedstawionych 

w dokumentacji Zamawiającego. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Dostawcy: 

a) osoby fizyczne, 

b) osoby prawne, 

c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy: 

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia Dostawcy złożonego w formularzu ofertowym. 

b. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizowanych dostawach związanych z przedmiotem 

zamówienia. 
Wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Dostawcy jest krótszy – w tym okresie – co 

najmniej 2 (słownie: dwie) dostawy obejmujące dostawę systemu naśnieżania o zbliżonych 

parametrach technicznych o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto każda (słownie: sześćset 

tysięcy złotych 00/100). 

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Dostawcę 

Oświadczenia o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia (wg załącznika nr 2 do niniejszego 
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zapytania ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, do którego załączyć należy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw w 

załączniku nr 2, np. kserokopie referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie 

dostaw objętych niniejszym zapytaniem. 

Do udziału w postępowaniu dopuszcza się podmioty, wobec których nie jest prowadzone żadne 

postępowanie egzekucyjne ani nie ogłoszono upadłości oraz znajdujące się w sytuacji 

ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w terminie. Warunek będzie 

weryfikowany na podstawie składanego oświadczenia w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego nr 2/RPOWP/1.4.1. 

d. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Dostawcy, którzy nie są powiązani 

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia 

nie mogą być udzielne podmiotom powiązanym osobowe lub 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 PO, 

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. 

Powyższy warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych weryfikowany 

będzie na podstawie oświadczenia Dostawcy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

W przypadku złożenia oferty przez Dostawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo 

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej 

formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty Dostawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych 

między Dostawcą a Zamawiającym/Partnerem projektu, kiedy to Dostawca zostanie wykluczony 

z udziału w postępowaniu. 

3. Do wypełnionego i podpisanego przez Dostawcę formularza oferty (załącznik nr 1 do 

niniejszego zapytania ofertowego), należy dołączyć: 

 Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia (załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego), 

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego).  

 Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych wynikających z RODO (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania 

ofertowego).  
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 Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.  

 Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona.  

 Wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców. 

Wszystkie składane przez Dostawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów 

lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę poprzez opatrzenie 

każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz 

własnoręcznym podpisem Dostawcy. Powyższy sposób poświadczenia za zgodność dotyczy 

każdej strony dokumentu osobno, przedstawianego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność 

dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. 

Wybrany Dostawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia 

oryginałów dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym 

Dostawcą, może żądać przedstawienia od Dostawcy dodatkowych dokumentów 

potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym. 

 

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga) 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru: 

Kryterium I. Cena: 70%  

Kryterium II. Długość okresu gwarancji: 30% 

Wyszczególnienie 

Znaczenie 
Kryterium I 

Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia 

(tj. dostawa, montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na 

potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń 

poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.”). 

70% 

Kryterium II 

Długość okresu rękojmi i gwarancji. 

30% 

Sposób oceny ofert:  
Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Dostawców niewykluczonych z ubiegania się 

o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie 

i spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym). 

 Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium I. Cena (brutto za 

realizację całego przedmiotu zamówienia) – stosując poniższe zasady:  

Oferta z najniższą ceną otrzyma 70,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów 

wyliczoną według następującego wzoru: 

najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynikająca ze złożonych ofert 
C = ---------------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt 

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty badanej 
 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w Kryterium Cena wynosi: 70 

punktów. 
 Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w Kryterium II. Długość okresu 

rękojmi i gwarancji – stosując poniższe zasady:  

Okres rękojmi i gwarancji w przedziale od 25 do 36 miesięcy – otrzyma 10 pkt 

Okres rękojmi i gwarancji w przedziale od 37 do 59 miesięcy – otrzyma 20 pkt 
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Okres rękojmi i gwarancji w przedziale od 60 miesięcy i więcej – otrzyma 30 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym Kryterium Długość okresu 

rękojmi i gwarancji wynosi: 30 punktów. 

Zamawiający zastrzega, że długość okresu gwarancji musi być liczbą całkowitą wyrażoną 

w miesiącach - nie mniejszą jednak niż 24 miesiące. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, gdyż jej 

treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Natomiast w przypadku, w którym Dostawca 

nie wskaże długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Dostawca udziela gwarancji na 24 

miesiące – w takim wypadku Dostawca otrzyma 0 punktów w kryterium Długość okresu 

gwarancji. 

2. Łączna ocena ofert:  

Punkty uzyskane przez Dostawcę w zakresie przedmiotu zamówienia w łącznej ocenie oferty w 

Kryterium I Cena, Kryterium II Długość okresu gwarancji, zostaną dodane do siebie i na tej 

podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. 

Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w 

łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I Cena, 

Kryterium II Długość okresu rękojmi i gwarancji). Punkty będą liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może 

zawrzeć umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 

uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 

 

V. Miejsce i termin składania ofert:  

1. Ofertę wraz z załącznikami należy składać: 

- poprzez Bazę konkurencyjności, 

- osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując 

dopiskiem: „Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu 

naśnieżania stoków na potrzeby realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji 

Narciarskiej Gromadzyń poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania 

stoków.”). Na adres: 

Bronisław Mrugała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  

Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ABM, ul. Jasień 9 

38-700 Ustrzyki Dolne 

2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane 

treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.  

3. Termin składania ofert upływa dnia: 29.12.2020 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie 

zwrócone Dostawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do 

siedziby Zamawiającego. 

4. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 r. o godz. 

16:00, w siedzibie Zamawiającego. 

 

VI. Wymogi dotyczące sporządzenia oferty:  
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1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego 

zapytania.  

2. Oferta powinna bezwzględnie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Dostawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływa na zaoferowaną cenę.  

4. Nieodłączony element oferty stanowią załączniki wymienione w pkt. III.3 niniejszego 

zapytania ofertowego.  

5. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy.  

7. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia. 

8. Koszty wszelkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia Dostawca 

zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.  

9. Wskazane przez Dostawcę cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 

całości przedmiotu zamówienia.  

10. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniona 

nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy. 

11. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.  

12. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.  

13. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone 

jest w języku polskim.  

14. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wpisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie 

zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – 

wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego, że 

osoba udzielająca pełnomocnictwa jest uprawniona do reprezentacji Dostawcy.  

15. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą zostać stale spięte.  

16. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.  

17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zamieszczając na niej adnotację: „Oferta na 

dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby 

realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez 

wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.” 

18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

upływu terminu na złożenie ofert.  

19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 

VII. Sposób oceny ofert:  

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnych oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek 

z wymogów formalnych określonych i wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

lub zostanie złożona po terminie, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub 

osobowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje 
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wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują 

żadne roszczenia.  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę, jeżeli 

zaoferowana cena przekroczy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.  

4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie brutto, 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 pierwotnie w 

złożonych ofertach.  

5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów. 

6. 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 w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności 

w przypadku gdy cena będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej 

cen wszystkich ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w 

określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływa 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, oryginalność projektu 

wykonawcy. 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.  

7. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania 

telefonicznie oraz mailowo. 

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego 

Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego, 

a także jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyn oraz zakończenia postępowania 

bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość 

środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcom 

nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

 

VIII. Wadium  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium 

w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy). 

2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej. 

3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 38 1020 

2980 0000 2502 0002 4737 prowadzonym przez: Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 

Spółka Akcyjna, Odział 1 w Ustrzykach Dolnych. 

4. Zamawiający uzna, iż wadium będzie wniesione skutecznie jedynie w przypadku 

zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. W tytule przelewu należy zamieścić adnotację: ,,Wadium- zapytanie ofertowe nr 

2/RPOWP/1.4.1”. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium 

z potwierdzeniem dokonania przelewu.  
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6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej.  

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wnioskodawcy. 

10. Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do składania 

ofert.  

11. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie odrzucona.  

 

IX. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia:  

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, zarówno termin wykonania umowy, termin 

płatności, wysokość wynagrodzenia, wynikające w szczególności z: 

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów 

programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, mających wpływ na realizację umowy; 

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na 

etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona – w zakresie wydłużenia terminu 

realizacji zamówienia lub zmiany asortymentu, pod warunkiem, że nowy asortyment będzie 

spełniał minimalne wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym 

(załącznikach); 

3) zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn 

technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania 

przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia; 

4) konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do 

wprowadzenia tych zmian;  

5) w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu,  

w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów 

realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, 

niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w 

pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu Umowy; 

6) w przypadku otrzymania decyzji IZ zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji 

czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. 

3) nieotrzymania w terminie dofinansowania przez Zamawiającego. 

2. Zmiany terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia mogą wynikać również z 

panującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz nieprzewidzianych na chwilę 

obecną jej skutków. 

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
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X. Informacje dodatkowe z treścią klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bronisław Mrugała, prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą: Bronisław Mrugała Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe ABM, ul. Jasień 9, 38-700 Ustrzyki Dolne wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 

6890000450, REGON: 004011294, telefon: 604 262 975, adres e-mail: 

bronislawmrugala1@gmail.com. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w 

celu związanym z postępowaniem nr 2/RPOWP/1.4.1 o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady 

konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dot. dostawy, montażu i 

uruchomienia fabrycznie nowego systemu naśnieżania stoków na potrzeby realizacji 

projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez 

wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 

Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP. 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie 

zasady konkurencyjności. 

 Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres 

realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Stacji Narciarskiej Gromadzyń poprzez 

wprowadzenie innowacyjnego systemu naśnieżania stoków.” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 

Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: Rozwój MŚP. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności. 

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.  

 Posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
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- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO,  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RPDO. 

 Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 

  

Załączniki do zapytania ofertowego:  

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia. 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia 

obowiązków informacyjnych wynikających z RODO. 

5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.  

 


