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Ogłoszenie

Numer

2021-19706-44500

Id

44500

Powstaje w kontekście projektu

POIR.03.02.02-00-2028/20 - Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki materiałów w branży 
kamieniarskiej

Tytuł

Zapytanie ofertowe na dostawę do spółki Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Komunalnik” w Białej Podlaskiej  jednego 
gazowego wózka widłowego na gaz propan-butan

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie  dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

Strony zastrzegają możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie warunków jej wykonania 
w szczególności z następujących powodów: 
1)�wycofania zaoferowanego przedmiotu zamówienia (lub jego elementów składowych) 
z rynku przez producenta lub wstrzymania, czy zakończenia produkcji – na przedmiot zamówienia 
posiadający, co najmniej takie same parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe jak te, 
które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod wa-runkiem niezwiększenia ceny; 
2)�pojawienia się na rynku przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach niż wskazane 
w ofercie – pod warunkiem niezwiększenia ceny; 
3)�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi 
realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; 
4)�siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 
można było przewidzieć i jemu zapobiec; 
5)�gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub tech-niczna, za którą 
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moż-liwości należytego wykonania 
zamówienia zgodnie z zawartą umową.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-30
1. Załącznik nr 1 do SWZ - wzór umowy
2. Załacznik nr 2 do SWZ - form. oferty
3. Załacznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o braku powiązań
4. Załacznik nr 4 do SWZ - owiadczenie środek trwały
5. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-30

Data ostatniej zmiany

2021-04-30

Termin składania ofert

2021-05-10 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „KOMUNALNIK” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 33
21-500 Biała Podlaska
NIP: 5370000130

Osoby do kontaktu

Artur Zaborowski
tel.: 83 343 46 91
e-mail: artur.zaborowski@komunalnik.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
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dostawa jednego gazowego wózka widłowego na gaz 
propan-butan

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa do spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” 
w Białej Podlaskiej  jednego gazowego wózka widłowego na gaz propan-butan, spełniającego 
poniższe parametry:
��Rok produkcji: nie starszy niż 2014 r.
��Ilość motogodzin: maksymalnie 11070
��Udźwig: 5000 - 6000 kg,
��Silnik  gaz propan-butan z katalizatorem,
��Rodzaj zabudowy: pełna kabina z ogrzewaniem
��Wysokość podnoszenia: minimum 3 700 mm, możliwy Duplex 4 m
��Przesuw boczny karetki: Tak
��Krata ochronna ładunku: Tak
��Długość wideł:  minimum 2000 mm
��Pełne oświetlenie oraz dźwiękowy sygnalizator biegu wstecznego: TAK
��Pełne opony przód i tył: Tak
��Układ kierowniczy ze wspomaganiem: Tak
��Regulowana kolumna kierownicy: Tak
��Siedzisko amortyzowane z pasami: Tak
��stojak na dwie butle gazowe: Tak
��Gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Szczegółowe warunki 
gwarancji zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2.�Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wózek widłowy spełniający powyższe wymogi, 
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dopuszczony do obrotu i eksploatacji na terytorium Polski, posiadający deklarację zgodności WE oraz 
oznaczenie CE, spełniający wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa:
��do dostarczonego wózka należy dołączyć w języku polskim komplet dokumentacji 
techniczno-ruchowej, instrukcję obsługi, wykaz części zamiennych, kartę gwarancyjną, książkę 
rewizyjną  UDT;
��Dostawca na własny koszt przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie 
eksploatacji wózka;
��koszty transportu oraz wszystkie inne koszty związane z dostawą wózka obciążają Dostawcę;
3.�Kod CPV: 42410000-3 (Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe); 42415110-2 (Wózki 
widłowe).
4.�Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskich w ramach projektu "Wdrożenie 
innowacyjnej technologii obróbki materiałów w branży kamieniarskiej                    nr 
POIR.03.02.02-00-2028/20 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
5.�Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
6.�Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na dostarczony 
przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy*, licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru.
7.�Na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany będzie do oferty dołączyć, sporządzone w 
języku polskim, opisy techniczne (specyfikacje techniczne) z podaniem nazwy/ modelu/producenta, 
oferowanego wózka widłowego, lub prospekty, foldery, katalogi, części instrukcji obsługi, itp., 
zawierające informacje na temat wszystkich wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia (ust. 1), wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych – 
pozwalające na ocenę zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami 
Zamawiającego.
8.�Ze względu na charakter zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych.
9.�Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny 
niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
10.�Zamawiający nie  dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Baza konkurencyjności lub operatora 
pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
12. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Baza Konkurencyjności lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
2020 poz. 1041 z późn. zm.) w siedzibie Zamawiającego przy, Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Biała 
Podlaska –Biuro Obsługi Klienta, do dnia 10.05.2021 r., do godziny 10:00.

Okres gwarancji

minimum 12 miesięcy
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Kody CPV

42410000-3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe
42415110-2 Wózki widłowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

Biała Podlaska

Gmina

Biała Podlaska

Miejscowość

Biała Podlaska

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-05-17

Koniec realizacji

2021-05-31

Opis

Zamawiający wymaga realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia 
zawarcia umowy.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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VI.�PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.�W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy w tym biorące udział w procesie oceny, osobowo lub kapitałowo.
2.�Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę 
powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przygotowaniem                                i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające                                w szczególności na:
1)� �uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2)� �posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO,
3)� �pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4)� �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,
3.�Oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający dokona zgodnie                        z 
formułą „podlega wykluczeniu — nie podlega wykluczeniu", w oparciu o informacje zawarte w-

  złożonych oświadczeniach/dokumentach.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1)�Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2)�Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 3 do SWZ ofertowego.
3)�sporządzone w języku polskim, opisy techniczne (specyfikacje techniczne) z podaniem nazwy/ 
modelu/producenta, oferowanego wózka widłowego, lub prospekty, foldery, katalogi, części 
instrukcji obsługi, itp., zawierające informacje na temat wszystkich wskazanych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia (ust. 1), wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych 
i użytkowych – pozwalające na ocenę zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z 
wymaganiami Zamawiającego,
4)�odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych. 
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składnia ofert. 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
��W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia-

                i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
5)�W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów 
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo    w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

„Najniższa cena ofertowa brutto” – C
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-30 - data opublikowania
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-> 2021-05-10 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-05-17 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 
spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” w Białe...

-> 2021-05-31 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 
spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” w Białe... 


