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STOLMER Henryk Jarych    ZO-02/16/2 

PROCEDURA  

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU           F-01   

                                                W TRYBIE ZAPYTANIE OFERTOWE   

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na 

zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych 

obszarów gospodarki regionu. 

 

Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 

Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.stolmer.com.pl: 06/04/2016 
(dd/mm/rrrr)

 

Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu wykonawcom: 06/04/2016 (dd/mm/rrrr) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1. NAZWA I ADRES 

Nazwa: STOLMER Henryk Jarych  

Adres pocztowy: Mroczeń 7                                                                                           Kod pocztowy: 63-604 

Miejscowość: Baranów Powiat: kępiński Województwo: wielkopolskie 

NIP: 619-136-43-47 REGON: 250658645 

Tel.: +48 627810366 Faks: +48 627810473 

Adres strony internetowej Zamawiającego (jeżeli posiada): www.stolmer.com.pl    

I.2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorca, nie zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / 

tekst jednolity z 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164). 

I.3. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD ADRESEM - KONTAKTOWY 

Nazwa: Usługi Doradcze Piotr Jęcka 

Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2/3                                                                   Kod pocztowy: 78-600 

Miejscowość: Wałcz Powiat: Wałcz Województwo: zachodniopomorskie 

Tel.: +48 604128749 Faks: +48 67 2582286 

E-mail: piotr.jecka@jecka-przetargi.com.pl  

 

http://www.stolmer.com.pl/
http://www.stolmer.com.pl/
mailto:piotr.jecka@jecka-przetrgi.com.pl
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I.4. Tytuł Projektu: „Nowatorska technologia wykorzystania innowacyjnych lakierów UV do produkcji mebli w przedsiębiorstwie 

STOLMER Henryk Jarych w miejscowości Mroczeń” 

I.5. Numer Projektu: WND-RPWP.01.05.02.-30-0257/15 

 

I.6. Informacja o ogłoszeniu 

I.6. 1) Nazwa projektu: „Nowatorska technologia wykorzystania innowacyjnych lakierów UV do produkcji mebli w przedsiębiorstwie 

STOLMER Henryk Jarych w miejscowości Mroczeń” 

I.6. 2) Status ogłoszenia: Procedura wyboru wykonawcy w toku 

I.6. 3) Tytuł zamówienia: „Zakup regałów magazynowych na półprodukty i wyroby gotowe” 

I.6. 4) Numer ogłoszenia: ZO-02/16/2 

I.6. 5) Termin składania ofert: Data: 15/04/2016 (dd/mm/rrrr) do godziny: 10:00                                                                            

I.6. 6) Miejsce i sposób składania ofert  

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w postaci wydruku komputerowego), 
zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawiera Zapytanie Ofertowe art. 8. 

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w biurze firmy STOLMER Henryk Jarych Adres: Mroczeń 7, 63-604 Baranów,             
w dni robocze w godzinach: od 09:00 do 15:00 lub przesłać na adres: STOLMER Henryk Jarych Adres: Mroczeń 7, 63-604 Baranów. 

I.6. 7) Termin otwarcia / upublicznienia ofert 

 Data: 15/04/2016 (dd/mm/rrrr)   godzina: 10:10                                                                            

I.6. 8) Miejsce otwarcia / upublicznienia ofert 

Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w biurze firmy STOLMER Henryk Jarych Adres: Mroczeń 7, 63-604 Baranów. 

I.6. 9) Adres e-mail na który należy przesłać ofertę 

Nie dotyczy 

I.6. 10) Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Piotr Jęcka - Przewodniczący Komisji Przetargowej 

I.6. 11) Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny jednego kompletu regałów magazynowych na półprodukty                        

i wyroby gotowe. 

I.6. 12) Kategoria ogłoszenia 

Dostawy  

I.6. 13) Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy 

I.6. 14) Miejsce realizacji zamówienia: 

 Województwo: wielkopolskie 

 Powiat – kępiński 

 Miejscowość: Mroczeń 

SEKCJA II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

II.1. Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                       Dostawy                                    Usługi                                       

Zamawiający dopuszcza  / nie dopuszcza  możliwość/ci składania ofert częściowych. 

II.2. Cel zamówienia 

Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest zakup specjalistycznego parku maszynowego, który umożliwi wprowadzenie do 

oferty firmy STOLMER dwóch nowych produktów, jednej nowej usługi oraz jednego udoskonalonego produktu. 

Rozszerzenie działalności będzie koncentrować się na wprowadzeniu do produkcji lakierów UV.  

Dodatkowo, w ramach projektu zostaną wykorzystane efekty własnych prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem 

lakierów UV odpornych na plamy z kawy do produkcji stołów z zastosowaniem konferencyjno-biurowym.  

Ponadto w ramach projektu, zostaną wdrożone rozwiązania technologii ICT, pozwalające na zarządzanie 

przedsiębiorstwem, a w konsekwencji na podniesienie efektywności jego funkcjonowania.  
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II.3. Przedmiot zamówienia, wielkość lub zakres 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz serwis gwarancyjny jednego kompletu regałów magazynowych 

na półprodukty i wyroby gotowe. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 

a) (1R) rys. magazyn ramek, 

b) (2R) rys. magazyn surowców, 

c) (3R) rys. magazyn surowców gotowych, 

d) (4R) rys. podest. 

Przedmiot zamówienia ma być zgodny z: 

 PN-EN 15512:2011 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady 

projektowania konstrukcji, 

 PN-EN 15620:2010 - Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - 

Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne, 

 PN-EN ISO 15620:2005 - Zgrzewanie - Zgrzewanie tarciowe metali, 

 PN-EN 15629:2010 - Stalowe statyczne systemy składowania - Specyfikacja urządzeń do składowania, 

 PN-EN 15635:2010 - Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do 

składowania. 

2. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: 

a) udzielania gwarancji jakości na dostarczone regały, na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu 

zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego; 

b) zapewnienia usługi serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia, na okres trwania, zadeklarowanego w ofercie 

okresu gwarancji jakości; 

c) zagwarantowania stałej ceny rocznego serwisu gwarancyjnego, na okres trwania, zadeklarowanego w ofercie okresu 

gwarancji jakości.          

3. Miejsce realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia ma być dostarczony i zamontowany na koszt wykonawcy                         

w miejscowości Mroczeń, pod adresem: Mroczeń 7, 63-604 Baranów, powiat kępiński, woj. wielkopolskie. 

II.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV 

Główny przedmiot - nazwa kodu CPV 

- Regały 

 

39141100-3 

Dodatkowe przedmioty zamówienia - nazwa kodu CPV  
 

II.5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Okres w miesiącach:  ••      lub  dniach: do 70 dni kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie, od dnia zawarcia 

Umowy („Termin realizacji”).  

lub  data rozpoczęcia:  •• /•• /••••  (dd/mm/rrrr) lub zakończenia:  •• /•• /••••  (dd/mm/rrrr) 

II.6. Informacje dotyczące ofert częściowych 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych 

SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

III.2. Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 

III.3. Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia. 

III.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
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III.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

III.6. Dodatkowe warunki 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 

 Nie dotyczy 

SEKCJA IV: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 

ART. 26.7., 26.8. pkt 5) PROCEDURY    

IV.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 26.2. Procedury: 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych 

w art. 26.2. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu). Oświadczenie to 

zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców. Wykonawcy będący wspólnikami spółki cywilnej, członkiem konsorcjum 

(wspólnie ubiegający się o zamówienie), mogą złożyć oświadczenie, że łącznie spełniają warunki określone w art. 26.2. pkt 

1,2,3,4 Procedury. 

IV.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 26.7. Procedury: 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia                                     

w okolicznościach, o których mowa w art. 26.7. Procedury, Zamawiający żąda przedłożenia następujących 

dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,                         

o których mowa w art. 26.7. Procedury (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu). 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 26.7. pkt 1) 

Procedury, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

IV.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

3.10. Zapytania Ofertowego, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.           

IV.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentu, o którym w art. 4.2. pkt. 2) Zapytania Ofertowego składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,                     

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

SEKCJA V: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM    

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 29.2. lit. b) Procedury: 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia w treści oferty, 

szczegółowe specyfikacje techniczne oraz karty opisu. Specyfikacje techniczne oraz Karty muszą potwierdzać,                               

iż zaproponowane urządzenia magazynowe spełniają, określone w Zapytaniu Ofertowym wymagania Zamawiającego. 

Specyfikacja ma zawierać informacje o producencie przedmiotu zamówienia oraz podstawowe parametry techniczne                        

i eksploatacyjne. 

SEKCJA VI: INNE DOKUMENTY    

Inne dokumenty niewymienione w Sekcji IV albo V: 

Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu; 

Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie jest osoba 

upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w art. 4.2. pkt 2) Zapytania Ofertowego. Dokument, pełnomocnictwo 

należy przedstawić w formie oryginału. 

Dokumenty potwierdzające równoważność oferty – jeżeli zastosowano rozwiązanie równoważne. 
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SEKCJA VII: WARUNKI ZMIANY UMOWY    

 przewiduje się   nie przewiduje się 

istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków:   

Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne w przypadkach opisanych poniżej, na warunkach 

opisanych w treści wzoru Umowy: 

1. przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić jeżeli niemożność dotrzymania 

pierwotnych terminów Umownych stanowi konsekwencję:  

a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub 

wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający 

wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu, 

b) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, 

c) działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu 

prac z tego powodu. 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami 

technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu; 

2. zmiana Wynagrodzenia może nastąpić jeżeli: 

a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających, o ile te zamówienia publiczne są zgodne 

z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

b) Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu Umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia: 

 a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 

podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

 wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

c) W wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość; 

3. Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, 

w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Cena rocznego serwisu gwarancyjnego może zostać zmieniona na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego                            

w następstwie: 

 zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

zmiany w wyżej wymienionych trzech obszarach mogą wpłynąć na wysokość należnego wykonawcy 

wynagrodzenia tylko w sytuacji jeżeli będą miały one wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

SEKCJA VIII: ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE    

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości 

Wynagrodzenia, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym                               

i nieprzekraczających 50% wartości Wynagrodzenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

i. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

ii. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 

SEKCJA IX: OCENA OFERT    

Najniższa cena                                                                                                                      

lub 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia                                          

Kryteria  

A. cena (C) 

Znaczenie 

70% 
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B. termin realizacji (T) 

C. okres gwarancji (G) 

D. cena rocznego serwisu gwarancyjnego (Cs) 

10% 

10% 

10% 

Opis sposobu przyznawania punktacji 

A. Oferta z najniższą ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 70 punktów. 

Następne wg wzoru: 

               Cena z najniżej wycenionej oferty 

(C) =  --------------------------------------------------   x 70 = ilość punktów 

                                               Cena badanej oferty 

B. Oferta z najkrótszym terminem realizacji, wyrażonym w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących 

po sobie otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

             Ilość dni z oferty z najkrótszym terminem realizacji 

(T) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

                              Ilość dni z oferty badanej 

C. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji jakości, wyrażonym w pełnych miesiącach licząc od daty odbioru 

końcowego otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

                              Ilość miesięcy z oferty badanej 

(G) =  -----------------------------------------------------------------   x 10  =   ilość punktów 

         Ilość miesięcy z oferty z najdłuższym okresem gwarancji  

D. Oferta z najniższą ceną za roczny serwis gwarancyjny przedmiot zamówienia otrzymuje 10 punktów. 

Następne wg wzoru: 

               Cena z najniżej wycenionej oferty 

(Cs) =  --------------------------------------------------   x 10 = ilość punktów 

                                               Cena badanej oferty 

Cena rocznego serwisu gwarancyjnego to wartość usługi serwisowej wraz z częściami zamiennymi oraz 

materiałami eksploatacyjnymi. Cena ta jest ceną gwarantowaną przez cały okres gwarancji jakości i nie może 

być podwyższona w trakcie trwania okresu gwarancji jakości, zaproponowanego w ofercie przez wykonawcę. 

Klauzula waloryzacyjna: 

Cena rocznego serwisu gwarancyjnego może zostać zmieniona na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego w 

następstwie: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

zmiany w wyżej wymienionych trzech obszarach mogą wpłynąć na wysokość należnego wykonawcy 

wynagrodzenia tylko w sytuacji jeżeli będą miały one wpływ na koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

SEKCJA X: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ    

Okres w dniach: 60 dni od ostatecznego terminu składani ofert    

SEKCJA XI: WYKLUCZENIA    

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym                    

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: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

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

d) pozostawaniu 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, 
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e) pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości 

co do bezstronności tych osób. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału              

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                   

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego, 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                         

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,               

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów                            

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 

lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 796) – przez okres 1 roku od 

dnia uprawomocnienia się wyroku, 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub 

osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego 

członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.    

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się        

w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych 

wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub nie wnieśli 

wadium na wezwanie zamawiającego w przypadku powtórzenia czynności wyboru wykonawcy; 

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                   

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania 

uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.   

4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca                        

w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,                           

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział 

taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający nie wyklucza z postępowania                        

o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, 
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które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił 

szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

SEKCJA XII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

XII.1. WADIUM 

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII.2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Informacja na temat ZNWU (jeżeli dotyczy): 

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

XII.3. ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, UNIEWAŻNIENIE 

POSTĘPOWANIA 

Czy przewiduje się zmiany ogłoszenia lub warunków udziału w postępowaniu  

   tak      nie  

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania  

   tak      nie  

Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 31.20. Procedury, zostały złożone oferty 

dodatkowe o takiej samej cenie; 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

przyznawane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

XII.4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

XII.4.1) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu   

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami udziału w postępowaniu, Zapytaniem Ofertowym upublicznione zostały na 

stronie internetowej www.stolmer.com.pl oraz dostępne są do wglądu lub pobrania na wniosek, w formie kopii lub obrazu 

utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze 

Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz każdego dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00.     

XII.4.2) Adres (miejsce) udostępnienia oraz sposób przekazania Procedury zawierania umów 

Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, oznaczona 

symbolem P-01/16 została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.stolmer.com.pl oraz dostępna jest do 

wglądu lub pobrania na wniosek w formie kopii lub obrazu utrwalonego za pomocą urządzeń lub środków technicznych 

służących do utrwalania obrazu, pod adresem: Usługi Doradcze Piotr Jęcka ul. Dąbrowskiego 2/3, 78-600 Wałcz, każdego 

dnia roboczego od godz. 9.00 do godz. 14.00. 

XII.4.3) Adres strony internetowej, na której zamieszczono:  

Ogłoszenie o zamówieniu, Zapytanie Ofertowe oraz Procedurę zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; 

Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności 

kluczowych obszarów gospodarki regionu: www.stolmer.com.pl                  

XII.4.4) Informacje dodatkowe  

                  Nie dotyczy 

http://www.stolmer.com.pl/
http://www.stolmer.com.pl/
http://www.stolmer.com.pl/
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XII.4.6) Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu stanowiące jego integralną część:  

1) Procedura zawierania umów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;                          

Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; 
Poddziałanie 1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu,  

2) Zapytanie Ofertowe, 

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26.2. Procedury, 
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, 

5) Formularz ofertowy, 

6) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, 
7) Oświadczenie, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, 

8) Wzór umowy, 

9) Rys. – opis przedmiotu zamówienia. 

* niepotrzebne skreślić 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 
Piotr Jęcka 

……………………………. 

(podpis upełnomocnionej osoby) 
 


