
 

 Projekt pn. „Zastosowanie w produkcji siłowni telekomunikacyjnych nowego innowacyjnego sterownika oraz rozwiązań z 
zakresu konstrukcji szaf telekomunikacyjnych opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych” realizowany w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
Działanie 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych 

specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji 

Szczecinek, dnia 30.08.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/1.5/2018 

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego 

Telzas Sp. z o.o. 
ul. Bugno 3 
78-400 Szczecinek 
tel. (+48 94) 37 29 750 
fax (+48 94) 37 29 800 
info@telzas.com 
 
Osoby kontaktowe: 
Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerami 
telefonu lub e-mailem: 

 
Jan Sobol 
m: +48 664425107  
t: +48 9437297717  
e-mail: jan.sobol@telzas.com  
 
Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres  
e-mail osoby do kontaktu. 

 
Zamawiający nie podlega ustawie PZP. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż (jeśli jest wymagany): 

1) Stołu do montażu aparatury elektrycznej i okablowania – 1 sztuka. 

2) Stanowisk roboczych z krzesłami – 11 sztuk. 

 

Kod CPV:  

39151200-7 Stoły robocze 

 

CZĘŚĆ I  

Stół do montażu aparatury elektrycznej i okablowania –1 sztuka 

Minimalne parametry i funkcjonalności: 

− Uchylna powierzchnia sterowana elektrycznie, ułatwiająca montaż aparatury elektrycznej  

i okablowania w szafach.  

 

CZĘŚĆ II 

Stanowiska robocze z krzesłami – 11 szt.  

Minimalne parametry i funkcjonalności: 

− Całe stanowisko wykonane w wersji ESD, 

− Całkowity wymiar stołu minimum 1500x800, 

− Rama stołu perforowana o szerokości 1500 i wysokości 1555mm(2x750mm), 

− Konstrukcja podblatowa z możliwością regulacji wysokości,  

− Uchwyt na lampę balanser 2 szt., 

− Półki regulowane 6 szt., 

− Lampa Led nad stanowiskiem po całej długości,  

− Listwa zasilająca 8 gniazd (16A),  

− Wózek pomocniczy modułowy na kółkach na pojemniki i dokumentację, 

− Szafka podblatowa 4 szufladowa z wysuwanymi szufladami zamykanymi na klucz.  

− Półka pod laptop, 

− Podstawka pod komputer PC, 

− Półka do zawieszania narzędzi,  

− Krzesło ESD. 
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Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji 

warunków umowy. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania wspólne dla 

wszystkich części zamówienia 

Nie dotyczy. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu. 
 

4. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny zamówienia 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

 

 

 

 

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

A. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, 

a każda kolejna oferta odpowiednio ze wzorem: 

 

[ 

Cmin   

P =   ] x Z 

 C   

gdzie: 

P – liczba otrzymanych punktów w kryterium 

Cmin – najniższa cena wśród zaproponowanych 

C – cena w badanej ofercie 

Z – waga kryterium. 

 

Zgodnie z powyższym, wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

 

6. Termin składania ofert  

06.09.2018 r. do końca dnia 

 

7. Termin realizacji umowy 

12.10.2018 r. 

 

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych) - wspólne dla 

wszystkich części zamówienia 

1) Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym.  

2) 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 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Lp. 

 

Kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów 

 

1. Cena 100 pkt. / 100% 
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9. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy - wspólne dla wszystkich części 

zamówienia 

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia w terminach określonych w zapytaniu 

ofertowym, 
2) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 

W takim zakresie Strony wprowadzą zmiany do Umowy mające na celu zapewnienie jej pełnej zgodności 
z mającymi zastosowanie przepisami prawa, 

3) 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, 

4) Wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, grożących rażącą stratą, których Strony nie 
przewidywały przy zawarciu Umowy. W takim wypadku Strony wprowadzą do Umowy zmiany w celu 
zminimalizowania ryzyka wystąpienia rażącej straty. 

 

10. Informacje o możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

 

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą 

Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego. Do oferty należy załączyć: 
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego.  
2) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów  

i funkcjonalności.  
 

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach, licząc od terminu składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres Telzas Sp. z o.o., ul. Bugno 3, 78-400 Szczecinek lub 
elektronicznej na adres e-mail: jan.sobol@telzas.com  nie później niż do dnia 06.09.2018 r. do końca dnia. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy. 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/1.5/2018 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/1.5/2018 z dnia 30.08.2018 r. dotyczące dostawy i montażu (jeśli dotyczy): 

1) Stołu do montażu aparatury elektrycznej i okablowania – 1 sztuka 

2) Stanowisk roboczych z krzesłami – 11 sztuka 

składamy ofertę na następujące części zamówienia: 

CZĘŚĆ I: Dostawa i montaż stołu do montażu aparatury elektrycznej i okablowania – 1 sztuka  

CZĘŚĆ II: Dostawa i montaż stanowisk roboczych z krzesłami – 11 sztuka  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiązującymi normami  

i przepisami, za cenę: 

Część zamówienia Przedmiot zamówienia Ilość 
Cena 

jednostkowa 
[PLN/EUR] 

Wartość netto 
[PLN/EUR] 

VAT 
[PLN/EUR] 

Wartość brutto 
[PLN/EUR] 

CZĘŚĆ I 
Stół do montażu aparatury 
elektrycznej i okablowania 

1 szt.     

CZĘŚĆ II Stanowiska robocze z krzesłami 11 szt.     

 

Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 60 dni licząc od terminu składania ofert. 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, 

2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem dokładnych parametrów i funkcjonalności 

 

 

………………………………………….. 

(data i podpis osoby upoważnionej)  
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Telzas Sp. z o.o., 

ul. Bugno 3,  

78-400 Szczecinek 

 

.......................................   

Pieczęć Wykonawcy  Nazwa i adres Zamawiającego 

            

  

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z Telzas Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo, przy czym przez 

powiązanie 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 przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

− 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. 

 

 

 

.................................................  ................................................. 

         (miejscowość i data)  Podpis Wykonawcy 

 

 

 


