Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2022 w ramach projektu
„Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem
i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach”
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
przedmiot: dostawa wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki końcowej wsadu

Data upublicznienia zapytania ofertowego: 21.05.2022 r.
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Małomice, 21 maja 2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 21/POIR/2022
dotyczy: dostawa wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki końcowej wsadu na potrzeby projektu „Wdrożenie
innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w
TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-1902/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

I. Zamawiający
TIGA-CYNK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Neptuna 15
59-220 Legnica
KRS: 0000436170
REGON: 021988535,
NIP: 6912499498
Adres do korespondencji:
ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

II. Termin składania ofert
30 maja 2022 r. do godz. 15:00
III. Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy składać na określonych w niniejszym zapytaniu formularzach, w języku polskim w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marek.picz@tiga-cynk.pl lub
- osobiście lub przez pełnomocnika – w siedzibie Zamawiającego: ul. Neptuna 15, 59-220 Legnica lub
- za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich - na adres Zamawiającego: ul. Neptuna 15, 59-220
Legnica lub
w terminie do 30 maja 2022 r. do godz. 15:00. W każdym z wymienionych powyżej przypadków decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2. Sposób przygotowania oferty:
a) Forma papierowa: ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
• Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Oferenta, napis: „WYPOSAŻENIE WARSZTATU”.
b) Forma elektroniczna: ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany
podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów
w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę
na niniejsze zapytanie ofertowe.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana tj. przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc.
powinny być parafowane przez Wykonawcę. Poprawki, przekreślenia itp. dotyczące oferowanej ceny są
niedopuszczalne i będą skutkowały odrzuceniem oferty.
5. Nieprzedłożenie kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt. XVI niniejszego zapytania będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
6. Złożenie oferty zawierającej uchybienia formalne będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za uchybienia formalne
uznaje się m. in. niekompletność oferty, brak wymaganych załączników, brak podpisu osób upoważnionych,
podpisanie oferty przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji.
7. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty, których cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na
wykonanie zadania.
8. Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie
odrzucona.
9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
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10. Wymagane dokumenty należy przedstawić w oryginale albo w kopii w formie papierowej opatrzone klauzulą „za
zgodność z oryginałem" i poświadczone (podpisane) za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do złożenia oferty. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wersje
oryginalne dokumentów dostarczonych w kopii.
11. Formularz ofertowy oraz załączniki podpisane przez osobę/osoby upoważnione/upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy składa się w oryginale.
12. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być załączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy
z istotnych przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
Szczególnie postępowanie może zostać unieważnione, gdy Zamawiający uzna, że:
a. 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;
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy zgodnie
z prawem i zasadami finansowania.
15. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, w tym oferta zawiera dodatkowe warunki
Oferenta różniące się od stawianych przez Zamawiającego w zapytaniu i załącznikach;
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
c. oferta zawiera rażąco niską cenę,
d. wpłynie po terminie składania ofert,
e. nie jest kompletna tj. nie zostały do niej załączone wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem załączniki.
16. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu wyjaśnienia złożonej oferty.
17. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

IV. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Picz
e-mail: marek.picz@tiga-cynk.pl
nr tel. 601 615 841
Szymon Adamczyk
e-mail: szymon.adamczyk@tiga-cynk.pl
nr tel. 739 000 947

V. Opis przedmiotu zamówienia
Kategoria ogłoszenia: Dostawy
Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
42652000-1
Ręczne narzędzia elektromechaniczne
42999100-6
Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym
42924740-8
Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca
42310000-2
Palniki
Miejsce dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia:
Zakład produkcyjny TIGA-CYNK Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatu i stanowiska obróbki końcowej wsadu. Urządzenia są
niezbędne do wykonywania obróbki końcowej, tzn. do oczyszczania produktów, które zeszły z linii produkcyjnej i zostały
schłodzone.
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A.

Urządzenia myjąco-czyszczące

1.
-

Odkurzacz przemysłowy - 1 szt.
natężenie: ~ 220 – 240 V / 50 – 60 Hz 1
wydatek powietrza min. 2 x 70 l/s
podciśnienie: min. 250 mbar / 25,4 kPa
pojemność zbiornika: min. 60 l
średnica znamionowa: DN 40
długość przewodu zasilającego: min. 8 m
poziom ciśnienia akustycznego – max. 75 dB
wymagane wyposażenie: wąż ssący, 2 rury ssące ze stali nierdzewnej, ssawka podłogowa na mokro/sucho,
kółko samonastawne z hamulcem, listwa odbojowa, automatyczny wyłącznik przy maks. poziomie zebranej
cieczy; wąż spustowy olejoodporny)
system oczyszczania filtra
klasa bezpieczeństwa I

2.
-

-

Myjka ciśnieniowa – 1 szt.
natężenie: ~ 400 V / 50 Hz 3
wydajność tłoczenia: 300 – 800 l/h
ciśnienie: 30 – 180 bar / 3 – 18 MPa
temperatura podawanej wody: 80 - 155°C
moc przyłącza: 6 kW
wymagane wyposażenie: wąż wysokociśnieniowy min 8 m (250 bar), lanca spryskująca, system tłumienia drgań,
automatyczne obniżenie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, wbudowany zbiornik na paliwo i środek
czyszczący
mobilna

B.

Zestaw do wytapiania cynku w obróbce końcowej

1.
-

Zestaw do cięcia acetylen-tlen – 1 szt.
palnik cięcia
węże gazowe acetylen tlen zespolone (duet) 15 m
reduktor acetylen ( + metalowa osłona zabezpieczająca zegary)
reduktor tlen ( + metalowa osłona zabezpieczająca zegary)
bezpieczniki przyreduktorowe acetylen tlen
bezpieczniki przypalnikowe acetylen tlen
butla Tlen 40l pełna z legalizacją
butla acetylen 40l pełna z legalizacją
wózek do transportu butli na kołach pompowanych lub pełnych
wymagane wyposażenie: rękawice spawalnicze, okulary ochronne

C.

Elektronarzędzia

Wszystkie urządzenia akumulatorowe muszą zawierać dla każdego z nich 1 akumulator i 1 ładowarkę.
1.
-

Szlifierka kątowa – 15 szt.
moc nominalna: 720 W
prędkość obrotowa bez obciążenia: 11.000 min-1
Ø tarcz: 125 mm
moc na wyjściu: 300 W
gwint wrzeciona szlifierki: M14
Ø gumowego talerza szlifierskiego: 125 mm
Ø szczotki garnkowej: 75 mm
ściernica tarczy garnkowej: 75 mm
waga: max 2 kg
blokada włącznika
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2.
-

Wiertarka udarowa – 15 szt.
moc nominalna: 550 W
prędkość obrotowa bez obciążenia: 1. Bieg, 0 – 2.800 min-1
moc na wyjściu: 270 W
nominalny moment obrotowy: 1,5 Nm
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1,5 – 13 mm
liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 – 44.800 min-1
waga: max 2 kg
borkop dokręcany na klucz z możliwością wymiany

3.
-

Akumulatorowa szlifierka kątowa – 3 szt.
napięcie akumulatora: 18 V
prędkość obrotowa bez obciążenia: 9.000 min-1
max. ciężar bez akumulatora: 2 kg
Ø tarczy ściernej/tnącej: 125 mm

4.
-

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa – 3 szt.
napięcie akumulatora: 18 V
moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.): 21/54/- Nm
prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
typ akumulatora: preferowana technologia litowo-jonowa
maks. liczba udarów: 27 000 min-1
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.: 1,5 / 13 mm
liczba zakresów momentu obrotowego: 20+2
maks. Ø wiercenia w stali: 10 mm

5.
-

Szlifierka prosta – 1 szt.
prędkość obrotowa bez obciążenia: 30.000 min-1
moc nominalna: 650 W
moc na wyjściu: 380 W
Ø wrzeciona: 43 mm
max. waga: 2 kg
średnica kompatybilnych zacisków: 8 mm
maks Ø akcesoriów szlifierskich: 50 mm
blokada włącznika

Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE i normami
obowiązującymi na terenie Polski, posiadać pełną dokumentację techniczno-ruchową i niezbędne instrukcje
obsługi/użytkowania.
Ponadto, zakres zamówienia obejmuje transport urządzeń.
Dodatkowe warunki:
1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą opisu technicznego oferowanych urządzeń. Opis ten
powinien być zgodny z wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym zapytaniu.
2. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji na całość zamówienia.
3. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w zgodzie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego
wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju.
4. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (definicja ryczałtu zgodnie z treścią art. 632 kodeksu cywilnego) i jako
cena ryczałtowa nie podlega zmianom. Za kalkulacje wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
Wykonawca.

VI. Harmonogram realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 06.06.2022 r.
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VII. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

VIII. Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na zadania A, B oraz C opisane w pkt. V. Oferent
może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
3. Okres związania ofertą: 10 dni od ostatniego dnia składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IX. Warunki zmiany umowy
1. Zakazuje się co do zasady wprowadzania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:

3.

4.

2.1. Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie
składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
b. zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas
niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada;
c. zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
d. zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2.2. Dopuszczalne są inne zmiany umowy wynikające w szczególności ze:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
b. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do
dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2.3. Jakiekolwiek zmiany techniczne i technologiczne dopuszczalne są w następujących sytuacjach:
a. na wniosek Wykonawcy wyłącznie w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje specyfikacja techniczna. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian. Wprowadzenie proponowanej zmiany
wymaga akceptacji Zamawiającego, a także zgody Instytucji Zarządzającej.
b. na wniosek Zamawiającego, gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nie przewidzianych
w umowie. Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie – po uzyskaniu akceptacji
Instytucji Zarządzającej – opis techniczny wraz ze zleceniem ich wykonania.
2.4. Zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też
Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym
konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę lub taka
potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub
Zarządzającej lub też pośredniczącej
2.5. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności
usunięcie oczywistych omyłek pisarskich lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku
wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na
krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
Warunki wprowadzania zmian w umowie:
a. inicjowanie zmian: na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b. uzasadnienie zmian: prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie
optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie
pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
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X. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia
podstawowego.
XI. Ocena oferty
Schemat wyboru najkorzystniejszej oferty
Otwarcie ofert

Ocena: czy Oferent podlega
wykluczeniu

NIE

TAK

odrzucenie
oferty

OCENA FORMALNA

Ocena formalna:
złożona w terminie, kompletność
oferty, podpisanie oferty zgodnie z
reprezentacją, itp.

pozytywna

negatywna

odrzucenie
oferty

pozytywna

Wybór jednej oferty o najwyższej
liczbie punktów**

odrzucenie
oferty

OCENA PUNKTOWA

Ocena wg kryteriów wyboru ofert*
przyznanie punktów

negatywna

OCENA WARUNKÓW
DODATKOWYCH

Ocena spełnienia warunków
dodatkowych: obowiązek RODO

(*) Kryteria wyboru ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, niepodlegających odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów oraz
ich wagi:
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1.

cena ofertowa netto – 100%

Ad 1. Punkty za kryterium „Cena netto” (C) zostaną obliczone według następującego wzoru, przy czym maksymalna
liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 100 punktów:
cena netto oferty najtańszej
liczba punktów (C) = ---------------------------------------- x 100
cena netto oferty badanej

Uwagi do kryterium Cena (C):
1.
cenę w ofercie należy wyrazić w PLN,
2.
cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty
związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi
przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia (m.in. materiały, organizację, wykonanie
zamówienia, dokumentację),
3.
cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową,
4.
Zamawiający nie przewiduje korekty ceny ryczałtowej ustalonej przez wybranego wykonawcę z tytułu robót
dodatkowych lub innych mogących wystąpić w trakcie prowadzenia prac, których wykonanie będzie konieczne w celu
wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i zabezpieczenia interesu osób trzecich,
5.
Zamawiający uznaje, że każdy Wykonawca przeanalizuje zakres robót do wykonania wynikający ze specyfikacji
technicznej i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w przedmiarach,
uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej.
Rażąco niska cena
Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich
ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania
zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla
Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Sposób przyznawania punktacji
1. Maksymalna liczba punktów (P) wynosi 100.
2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega, że ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki oraz wymogi formalne
określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokumenty sporządzone w innej formie niż na wzorach
udostępnionych w Zapytaniu lub dokumenty dodatkowe nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie brał również pod uwagę dokumentów wypełnionych niezgodnie ze wskazaniami w nich
zawartymi.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia i uchyla
się od należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. (**) W przypadku, gdy oferta dwóch lub więcej wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający
przeprowadzi ocenę tychże ofert według dodatkowego kryterium ekologicznego (Ś). Zamawiający ma prawo
wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez
podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko
(np. możliwość obniżenia emisji hałasu czy zużycie energii).
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, w których nastąpiła konieczność zastosowania dodatkowego kryterium
ekologicznego (Ś), do realizacji zostanie wybrana oferta, której przedstawione rozwiązania technologiczne będą
najkorzystniej oddziaływały na środowisko.
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XII. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogło to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.
Ponadto z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania wyboru wykonawcy lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykluczeniu z postępowania podlega również Wykonawca, który:
a)
złoży więcej niż jedną ofertę, lub
b)
nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.
Oferta złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

XIII. Tryb postępowania
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w trybie „rozeznania rynku” zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz zapisami
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 aktualnymi na dzień ogłoszenia
niniejszego zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe zamieszczono:
- na stronie: https://www.tiga-cynk.pl/projekt-cynkowni-2/
Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej
ustawie.

XIV. Klauzula RODO
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”, informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych jest TIGA-CYNK Sp z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Neptuna 15.
b) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Ewę Hetnar-Picz
kontakt: ewa.hetnar@tiga-cynk.pl , tel. 503 170 488
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego
postępowania.
e) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia realizacji umowy
i zakończenia projektu.
f) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
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g)

Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
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 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);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie
przysługuje:
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 jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
-

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osób trzecich Wykonawca ma obowiązek przekazać przedstawione powyżej
informacje wszystkim osobom, których dane osobowe przekazane zostaną Zamawiającemu w ramach postępowania nr
21/POIR/2022.
Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, zobowiązany jest złożyć „Oświadczenie wypełnieniu obowiązków
informacyjnych RODO” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2
3. Oświadczenie RODO – załącznik nr 3
4. Projekt Umowy – załącznik nr 4
XVI. Dokumenty, które powinien złożyć Oferent
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy według wzoru z załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia” według wzoru z załącznika
nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego
3. Wypełniony i podpisany Oświadczenie RODO według wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego
4. Sporządzony przez wykonawcę opis techniczny oferowanych urządzeń
5. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
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