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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   

na dostawę i montaż bramy segmentowej przemysłowej 

 

I. Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych- tekst jednolity ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) oraz art. 70
1 

– 70
5 

Kodeksu Cywilnego - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 

II. Dane dotyczące zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 

Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice 

 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w 
przedmiotowym postępowaniu są:   

Agnieszka Borusiewicz, Piotr Kozera 

tel./fax. 84/ 657 23 40, e-mail: rzd-werbkowice@wp.pl 

 

IV. Przedmiot zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bramy segmentowej  przemysłowej z 

konstrukcją stalową pod bramę w wiacie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Werbkowice, 

przy uwzględnieniu następującej specyfikacji: 

 

1.1. brama segmentowa przemysłowa 

- szer. 6,5m x wys. 4,40m, 

- kolor biały od zewnątrz i od wewnątrz,  

- okna w panelu bramy min 4 szt, 

- uszczelka na całym obwodzie bramy, 

- napęd automatyczny (nasadowy do 400 kg) i łańcuchowy (awaryjny) oraz 2x napęd 

nasadowy do 200 kg bez pilota (230V), 

- napęd z wyłącznikami krańcowymi, kaseta sterującą góra-stop-dół, czujnik krawędziowej 

listwy bezpieczeństwa, 

- sterowanie pilotem,  

- system sprężyn skrętnych, 

- prowadnice i elementy łączące z blachy stalowej ocynkowanej ogniwo, 

- brama powinna posiadać wszystkie wymagane atesty i zabezpieczenia na wypadek awarii 

(wyłącznik krańcowy, awaryjne otwieranie ręczne itp.). 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

V. Warunki gwarancji: 
1. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji, licząc od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót dla dostawy i montażu bramy. W ramach 

gwarancji należy wykonać 2 przeglądy techniczne tj. po 6 miesiącach, a drugi po 18 

miesiącach eksploatacji. 

2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia – wynosi do 8 tygodni od momentu zawarcia umowy. 



  

VII. Warunki stawiane Wykonawcom: 
1. Cena ma być niezmieniona przez cały czas realizacji zamówienia i ma zawierać koszty 

związane z realizacją zamówienia. 

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

3. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 

 

VIII. Kryterium oceny ofert: 
1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: 

Cena oferty – 100 % 

Liczba punktów= (najniższa cena/ocena badanej oferty) x 100 pkt 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. 

 

IX. Sposób Oceny ofert: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią 

niniejszego zapytania ofertowego.  

2. W przypadku uzyskania przez konkurencyjne oferty jednakowej liczby punktów, 

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami. 

3. Oferta pozostająca w sprzeczności z wymogami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu, 

w szczególności niekompletna lub niemożliwa do uznania za ofertę w rozumieniu przepisów 

prawa cywilnego albo zawierająca inne rozpoznane wady sprzeczne z przepisami prawa, 

zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.    

4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.  

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 

Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

6. Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego 

w szczególności: 

 -   jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

-   ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań 

powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego. 

7. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie 

ofertowe bez podania przyczyny.  

8. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

X. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy: 
1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty 

wystawienia przez Zamawiającego prawidłowo faktury. 

2. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą przelewu. 

 

XI. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie – zadanie jest nie 

podzielne. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

4.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie.  

5. Kopertę  należy opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny 

Werbkowice ul. Parkowa 6,  

 



22-550 Werbkowice – „oferta na dostawę i montaż bramy segmentowej przemysłowej”. 

 - nie otwierać do dnia 22.08.2018 r. do godz. 10.10”, 
6. Termin złożenia oferty do dnia 22.08.2018 roku godz. 10.00, 

7. Miejsce złożenia oferty:  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 

Badawczy w  Puławach, Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice ul. Parkowa 6, 22-550 

Werbkowice w godzinach od 07.00 do 15:00. 

8. Termin otwarcia ofert: 22.08.2018 roku godz. 10.10 

9. Wykonawca powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę. 

 

XII. Oferta powinna zawierać:  
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

2. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1. 

3. Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 2. 

 

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za 

pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną każdego z 

Wykonawców. 

 

XIV. Klauzula informacyjna RODO związana z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego: 
1. 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 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa Państwowy Instytut w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny 

Werbkowice ul. Parkowa 6, 22-550 Werbkowice 

1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach Rolniczy Zakład 

Doświadczalny Werbkowice jest Pani Agnieszka Borusiewicz, kontakt: adres e-mail: rzd-

werbkowice@wp.pl, tel. 84/ 657 23 40   

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV 

zaproszenia, prowadzonym w trybie określonym w pkt. I zaproszenia. 
1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 

i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.8 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 *; 

− 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 RODO; 

1.9 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 którym mowa w art. 20 RODO; 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

XV. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
1. Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy – załącznik nr 1. 

2. Projekt umowy – załącznik nr 2. 

3. Protokół końcowego odbioru montażu bramy – załącznik nr 3. 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

                                                                                                          Dyrektor RZD Werbkowice 

                                                                                            dr inż. Piotr Kozera 
 

 

 

 

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


