Wieliczka, dn. 04 lipca 2019 roku
Zapytanie ofertowe
dotyczące dostawy: hydraulicznych nożyc gilotynowych do blach stalowych w roku
2019, których parametry zostały określone w przywołanej dokumentacji.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. z siedzibą w 32-020 Wieliczka,
Park Kingi 1, kapitał zakładowy 470 000,00 zł, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000095741, NIP : 683-17-05-025; REGON : 351428631
2. Dane kontaktowe Zamawiającego:
adres e-mail: zmwieliczka@kopalnia.pl
tel. 12 278 72 55, 12 278 72 52
Osobą odpowiedzialną za kontakt w niniejszym zamówieniu jest Michał Cekała
adres e-mail: michal.cekala@kopalnia.pl telefon 12 278 72 55; 575 732 162 oraz Tadeusz
Kurowski, telefon: 12 278 72 52
3. Sposób udzielenia zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (obejmujących nie pełny zakres
zamówienia) oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
5. Wymagania dla Wykonawcy
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na dostawie co
najmniej 1 hydraulicznych nożyc gilotynowych o wartości co najmniej 200.000,00 zł w okresie
ostatnich 3 lat. Potwierdzenie spełnienia warunku dokonywane jest w formie oświadczenia na
formularzu ofertowym i dokumentowane posiadaną referencją, poświadczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym przedmiot zamówienia oraz wartość.
6. Wskazanie ceny
Cena niezależnie od wchodzących w jej skład elementów winna być wyrażona w PLN.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy stosownie do obowiązujących na
dzień otwarcia ofert przepisów o podatku od towarów i usług.
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
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informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości bez kwoty
podatku.
Wykonawca wystawi fakturę w PLN.
7. Sposób sporządzenia oferty
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do
przedmiotowego zapytania. Oferty nie sporządzone z wykorzystaniem formularza zostaną
odrzucone jako niemożliwe do porównania.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę /osoby uprawomocnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z dokumentem
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi, obowiązującego prawa lub pełnomocnika.
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, a oferta trwale zszyta,
uniemożliwiająca samoistne jej zdekompletowanie.
Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Oferta musi zawierać
oznaczenie:
„Oferta na dostawę hydraulicznych nożyc gilotynowych do blach stalowych w roku 2019 ”– nr
postępowania 17/2019”
9. Skład oferty
Oferta musi zawierać:
1. formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
2. dokument poświadczający spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia - referencja,
poświadczenie lub inny dokument poświadczający przedmiot zamówienia oraz wartość.
10. Termin składania ofert
Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert
Kopalnia Soli "Wieliczka" Zakład Mechaniczny sp. z o.o. z siedzibą w 32-020 Wieliczka,
Park Kingi 1.
b) termin składania ofert upływa dnia 19 lipca 2019 r. o godz. 12:00
Decydujące znaczenia dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania ofert faxem oraz pocztą elektroniczną.
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