
 
 

 

          Gdańsk, 24.11.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/10/2018 

 

Tytuł zamówienia: Zakup suwnicy wraz z montażem 

w ramach Projektu: „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej w 

wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives sp. z 

o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 

02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne 

Numer Projektu: RPPM.02.02.01-22-0336/16-00 

Numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 

1145313 

Nazwa i adres Zamawiającego 

MMB Drives sp. z o.o. 

ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdańsk 

NIP: 9570882266 

REGON: 193035520 

KRS: 0000205748 

 

Termin składania ofert 

02.11.2018 r. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy składać z dopiskiem: „Oferta na suwnicę”: 

1. w wersji papierowej: 

– pocztą do siedziby firmy MMB Drives  sp. z o.o., mieszczącej się przy ul. Maszynowej 26, 80-298 

Gdańsk lub 

- osobiście w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 albo 

2. w wersji elektronicznej na adres: info@mmb-drives.com.pl 

mailto:info@mmb-drives.com.pl
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Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą oferentom 

zwracane bez otwierania (nie dotyczy ofert wysłanych elektronicznie). Skuteczne złożenie oferty 

oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego w terminie składania ofert. Zmiany albo wycofanie 

oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione 

przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie 

podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

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

niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach 

postępowania. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Krzysztof Kowalewski 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 605 068 256 

Adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu 

kowalik@mmb-drives.com.pl 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup suwnicy wraz z montażem.  

2. Przedmiotowa suwnica będzie zamontowana w hali produkcyjno-magazynowej, znajdującej 

się na terenie siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Pomorskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej, przy ul. Maszynowej 26 w Gdańsku. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Realizacja Projektu pt. „Poszerzenie rynków zbytu i dywersyfikacja aktualnej oferty sprzedażowej 

w wyniku wdrożenia małej elektrowni wiatrowej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie MMB Drives 

sp. z o.o. zlokalizowanym w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. 

Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje 

profilowane – wsparcie dotacyjne. 
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Przedmiot zamówienia 

       Przedmiotem zamówienia jest suwnica jednodźwigarowa o udźwigu 5t i o rozstawie ~ 10m  

       (dostosowanym do wymiarów hali), sterowana falami radiowymi, wraz z montażem. 

       Wykonawca przekazuje suwnicę wraz z dokumentem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego  

       i dopuszczeniem do eksploatacji. 

       Możliwa będzie wizja lokalna w celu uzgodnienia szczegółów i dopasowania linii do budynku hali. 

       Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. 

 

Kod CPV 

 

42414210-6 Suwnice 

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (realizacji Umowy): 12 tygodni od dnia 

podpisania Umowy. 

UWAGA: jako termin realizacji zamówienia rozumie się dostawę zakupionego urządzenia do 

miejsca realizacji inwestycji, montaż, oraz protokolarne przekazanie Zamawiającemu po 

wcześniejszym dokonaniu stosownych odbiorów w UDT. 

 

Załączniki 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Specyfikacja suwnicy 

Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Załącznik nr 4 Wzór Umowy 

Zapytanie ofertowe 

 

Dodatkowe warunki  

 

1. Oferenci złożą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, w tym Oświadczenie o 

braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

„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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
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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” 

[ pkt 3) Podrozdziału 5.1 „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”]. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji 

potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich 

nieotrzymania w wyznaczonym terminie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków zapytania 

ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania 

bez wyboru ofert, jeśli wystąpią obiektywne przyczyny niezależne od Zamawiającego lub 

wystąpią okoliczności będące wynikiem działania siły wyższej lub nastąpią istotne zmiany 

w regulacjach prawnych lub zmianie ulegnie umowa o dofinansowanie, jaką Zamawiający 

zawarł z Instytucją Pośredniczącą. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie 

przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą odstąpi od 

podpisania umowy z Zamawiającym, zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania 

umowy z kolejnym Wykonawcą. 

5. Termin zapłaty za fakturę: 30 dni. 

6. Złożenie oferty w postępowaniu jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków. 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Zamawiający wymaga, aby każdy z oferentów złożył dokumenty zgodnie z Zapytaniem 

ofertowym: 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

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

oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena – 80%  

Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: 

(cena oferty najtańszej spośród wszystkich ważnych ofert/cena oferty badanej)x80=ilość 

punktów. 

2. Okres gwarancji – 10%  

Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: 

[okres gwarancji (w miesiącach) oferty badanej]/[najdłuższy okres gwarancji (w 

miesiącach) spośród wszystkich ważnych ofert]x10=ilość punktów. 

3. Czas reakcji serwisu: 10% 

Ocena zostanie wyrażona w punktach, na podstawie następującego wzoru: 

72h = 5 pkt 

48h = 7,5 pkt 

1. Formularz ofertowy; 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych; 

3. Parafowany wzór Umowy. 
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24h = 10 pkt 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie kryteria: 100 pkt. 

 

 Jako ceny oferty do porównania ofert przyjęte zostaną ceny netto. 

 Cena netto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z   

               wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
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