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       Włocławek, 20.11.2019 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Dywersyfikacja działalności 

przedsiębiorstwa PPHU LARISA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii ramp dla osób z 

ograniczeniami ruchowymi bazującej na wykorzystaniu ultralekkich i nowoczesnych kompozytów 

konstrukcyjnych”, w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

- Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności 

gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w 

zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP zapraszamy do 

składania ofert na: 

Tytuł postępowania: ZAKUP KALKULATORA OPTYMALIZACYJNEGO PARAMETRÓW RAMP  

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

P.P.H.U. „LARISA” - ARKADIUSZ POLANOWSKI 

ul. Spokojna 58a 

87-800 Włocławek 

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: 

Pan/Pani: Arkadiusz Polanowski 

Tel. +48 504 008 615 

e-mail: dotacje@larisa.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Zamówienie związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Dywersyfikacja 

działalności przedsiębiorstwa PPHU LARISA poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej linii 

ramp dla osób z ograniczeniami ruchowymi bazującej na wykorzystaniu ultralekkich i 

nowoczesnych kompozytów konstrukcyjnych”.  

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

 

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie 

rozesłane do 3 potencjalnych Wykonawców.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP KALKULATORA OPTYMALIZACYJNEGO PARAMETRÓW 

RAMP - 1 szt. 

 

Wspólny słownik zamówień 
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Główny KOD CPV: 48000000-8, Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

  Kody uzupełniające: 48331000-7, Pakiety oprogramowania do zarządzania projektami 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.  

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Kalkulator optymalizacyjny - dedykowane oprogramowanie, które umożliwi: 

• pomoc przy szacowaniu gabarytów rampy na podstawie masy (długość, szerokość) 

• szacowanie masy dla zadanych gabarytów rampy takich jak  długość, szerokość 

• wyliczenie długości względem maksymalnego kąta nachylenia 
 

Parametry techniczne: 

• Przygotowany w Excelu lub .NET lub równoważne 

• Przekazany edytowalny kod 

• Parametry wejściowe wprowadzane przez użytkownika (2 z 3): 
o Długość 
o Szerokość 
o Masa 

Dodatkowo kąt nachylenia 

• Parametry wyjściowe generowane z kalkulatora (1 z 3): 
o Długość 
o Szerokość 
o Masa 

 

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania 

ofertowego, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które 

wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu 

czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i 

jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie 

ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą 

producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy 

urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one 

uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar 

udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez 

Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 

 

5. Wymagania gwarancyjne 

1. Wymagania gwarancyjne: minimum 12 miesięcy liczone od daty podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru końcowego. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pakiety-oprogramowania-do-zarzadzania-projektami-7237
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6. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

1. Miejsce realizacji zamówienia: 

P.P.H.U. „LARISA” - ARKADIUSZ POLANOWSKI 

ul. Spokojna 58a 

87-800 Włocławek 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – najpóźniej do 23.12.2019 

Jest to termin ostateczny. Dostawca może wykonać zamówienie wcześniej niż wyznaczony 

termin ostateczny. 

Za termin realizacji wykonania zamówienia uważa się podpisanie protokołu odbioru 

końcowego (spisany po dostarczeniu i uruchomieniu).  

7. Okres związania z ofertą 

1. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego 

zapytania. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą. 

8. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz 

w zakresie wykluczeń 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego 

rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania, a 

jego oferta będzie podlegała odrzuceniu. 

9. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania 

punktacji w ramach kryteriów 

Kryteria oceny oferty: 
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a) Cena netto (łącznie) - 100 % 

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco: 

Cena: 100% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 100 pkt.) wyliczona według wzoru:  

 
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert  
---------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 
        cena netto wskazana w badanej ofercie 
 

Brane pod uwagę będą wartości netto (bez podatku VAT) wyrażone w PLN. W sytuacji, gdy cena 

podana w ofercie nie będzie wyrażona w PLN, w celu przeliczania jej na PLN zastosowany zostanie 

kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania. 

 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w cenie, tak aby podana cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach obu kryteriów: 100 pkt. 

10. Sposób przygotowania oferty 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w 

imieniu Oferenta.  

3. W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania 

w oparciu o opisane w pkt. 9 kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub 

będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie/e’mailowo zwrócić się do 

Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

4. Do oferty należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w 

stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 2).  

11. Dokumenty wymagane od Wykonawcy 

1) Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór wg  Załącznika nr 1 do Zapytania). 

b) Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w 

stanie likwidacji lub upadłości (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania). 

c) Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy. 

12. Miejsce i termin złożenia oferty 

1. Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić 

skan podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na 

adres: e-mail: dotacje@larisa.pl, lub biuro@larisa.pl Terminem złożenia oferty jest termin jej 

wpływu do Zamawiającego. 

2. Oferty można również składać osobiście lub w formie papierowej za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na 

adres Zamawiającego tj.: 

mailto:dotacje@larisa.pl
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P.P.H.U. „LARISA” - ARKADIUSZ POLANOWSKI 

ul. Spokojna 58a 

87-800 Włocławek 

 

3. Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2019r. do godziny 23:59 strefy czasowej, w której 

funkcjonuje Zamawiający.  

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

13. Pozostałe informacje 

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być kompletna tzn. do oferty powinny być załączone zał. 1, 2 oraz w przypadku 

składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211), 

c) oferta będzie niekompletna tj. Oferent nie załączy do oferty dokumentów określonych w 

pkt. 10 niniejszego zapytania.  

d) wpłynie po terminie składania ofert. 

4. Jeżeli oferta lub załączniki do oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, może zastrzec, że nie mogą być one udostępnione – pod warunkiem, że w tym 

terminie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec swojej nazwy i adresu, ceny oferty oraz zaoferowanego okresu gwarancji. 

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać przekazane w formie 

umożliwiającej zachowanie ich poufności (wraz z ofertą, ale jako odrębny dokument), wraz z 

wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie 

powinny być ujawnione.  

6. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu. 

7. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu oraz nie zostaną złożone w 

terminie nie będą rozpatrywane. 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

⎯ Odwołania/unieważnienia postępowania w każdym czasie: 

→ gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację 

ekonomiczną lub organizacyjną firmy uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 

finalizację zamówienia, 

→ gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,  

⎯ zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy w przypadku: 

→ przekroczenia budżetu zamówienia, 

→ braku co najmniej jednej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu. 
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10. Poprzez złożenie oferty, Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 

Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający 

dokonał wyboru.  

15. Wykaz załączników 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów 

i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.  


