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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NR 1/2023/Re_Open UK 

z dnia 23.02.2023  

 

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA 

Zakup i dostawa 5- osiowego centrum frezarskiego CNC 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności 
określoną w dokumencie „Zasady kwalifikowania wydatków i udzielania zamówień w ramach programu 
RE_OPEN UK” i nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr PBAR.02.01.00-00-0048/22 pn. „Wprowadzenie nowego 
produktu na rynek celem minimalizacji negatywnych skutków brexit”. 
 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

27.03.2023 do godziny 16.00 

 

IV. ZAMAWIAJĄCY 

Neapco Europe Sp. z o. o. 

ul. Kaliska 72 

46-320 Praszka 

 

V. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu 

oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Oferta złożona po terminie nie będzie 

rozpatrywana. Biuro czynne od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy w 

godzinach  

8:00-16:00 

 

Miejsce składania ofert (siedziba Zamawiającego): 

Siedziba firmy:  

Neapco Europe Sp. z o. o. 

ul. Kaliska 72 

46-320 Praszka 

adres e-mail:  justyna.nowaczyk@neapco.com 

1. Zamawiający zaleca, aby oferta została złożona na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania 

ofertowego – Załącznik nr 1. 

 
2. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty:  

a) jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia 

wymogów formalnych lub jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,  

b) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów albo wyjaśnień 

dotyczących złożonej oferty - w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
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c) jeżeli jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, 

d) zostanie złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw 

Zamawiającemu, 

e) w przypadku niewyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawione omyłki, o których mowa 

poniżej 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z treścią niniejszego 

zapytania ofertowego 

g) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę 

h) została złożona przez Wykonawcę, który złożył dwie lub więcej konkurencyjnych ofert w 

niniejszym postępowaniu;  

3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, 

zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę. Wykonawca może w terminie 3 dni roboczych licząc 

od dnia następnego po dniu, w którym wysłano wiadomość, złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody 

na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta 

podlega odrzuceniu. 

4. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale 

zawierają one braki lub też złożyli dokumenty zawierające błędy do ich 

korekty/wyjaśnień/uzupełnienia. Na w/w czynności Wykonawca będzie miał 5 dni roboczych, licząc 

od dnia następnego po dniu, w którym wysłano wezwanie. Niedotrzymanie wskazanego terminu 

będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Korektom nie podlegają warunki złożonej oferty.  

5. Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa to wartość określona przy przyjęciu 

zamówienia, to jest w dacie podpisania umowy, na podstawie uprzednio złożonej oferty. Cena 

ryczałtowa w odróżnieniu od ceny kosztorysowej nie może ulegać zmianom. Obliczając cenę oferty 

należy uwzględnić koszt wszystkich prac i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia prac 

oraz wszystkie elementy składowe, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia. 

6. Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli: 

• cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę 

należy rozumieć sytuację, gdy cena netto oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej 

arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu lub niższa o co najmniej 

30% od szacowanej wartości zamówienia, 

i /lub 

• treść oferty jest niespójna, budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy w formie mailowej o udzielenie 

wyjaśnień i/lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 

oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni roboczych od licząc od 

dnia następnego po dniu w którym wysłano wezwanie, nie złożył wystarczających wyjaśnień lub 

złożone wyjaśnienia są niewystarczające i oferta nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w 

zapytaniu ofertowym. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Wykonawca, który złożył 

nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 

7. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
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upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 

wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania 

ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

8. Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego należy przesłać na adres 

justyna.nowaczyk@neapco.com lub może być złożony w siedzibie Zamawiającego.  

Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na 

stronie https://neapco.com/pl/ . 

9. Minimalny termin związania ofertą: 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści postępowania przed jego zakończeniem, jak 

również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w 

każdym momencie bez podania przyczyny, w szczególności: jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe 

Zamawiającego; postępowanie jest obarczone wadą; Zamawiający zmienił decyzję dot. wymaganych 

parametrów przedmiotu zamówienia, Zamawiający w wyniku zmiany obiektywnych warunków, 

uznał, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku 

Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.  

11. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wyłoniona w ramach niniejszego konkursu, 

do zawarcia umowy określając miejsce i termin jej zawarcia.  

12. Wyniki konkursu zostaną upublicznione na stronie https://neapco.com/pl/ 

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA  
 

Kamil Makówka +48 34-3500-436 

kamil.makowka@neapco.com 
 

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Dostawa do Neapco Europe sp. z o.o. w Praszce.  
Koszt dostawy pokrywa wykonawca.  
 
VII. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie 5- osiowego centrum frezarskiego CNC o 

następujących parametrach: 

• skonfigurowana do obróbki stali narzędziowej o twardości do 56HRC, obróbki stali hartowanych z 

chłodzeniem przy pomocy sprężonego powietrza, wykonywania głębokich kieszeni wymagających 

wydajnego systemu wypłukiwania oraz wydmuchiwania wiórów 

• sterowane za pomocą komputera CNC (1szt; stan: nowe) 

• symultaniczna praca we wszystkich osiach 

• średnica stołu obróbczego nie mniejsza niż 600 mm, przejazd w osi Z minimum 550mm 

• maszyna wyposażona w sondę pomiarową elementu obrabianego oraz laserową sondę narzędzia 

mailto:justyna.nowaczyk@neapco.com
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• sterowanie numeryczne (CNC) stosowane w obrabiarkach 

• maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona nie mniej niż 15 000 rpm 

• wrzeciono o memencie obrotowym nie mniejszym niż 110Nm/moc minimum 30 kW 

• chłodzenie przez środek wrzeciona minimum 40 bar 

• filtr zewnętrzny papierowy – jednostka minimum 500l 

• model 3D maszyny w formacie CAD dla celów symulacji obróbki 

• liniały pomiarowe na osiach X-Y-Z 

• liniały pomiarowe na osiach obrotowych lub osie obrotowe wykonane na silnikach momentowych 

(bezpośrednich) 

• podawanie chłodziwa przez wrzeciono 

• przedmuch sprężonym powietrzem przez wrzeciono 

• termostabilizacja wrzeciona przy pomocy cieczy chłodzącej 

• korpus wykonany z polimerobetonu lub odlewanego żeliwa,  

• Możliwość przesyłania programów obróbczych do sterowania maszyny przy pomocy sieci LAN + port 

USB;  

• system antykolizyjny zabezpieczający geometrię maszyny i wrzeciono przy kolizji z prędkością do min. 

10 m/min;  

• uchwyt narzędziowy HSK-63A lub równoważny1 lub SK40 lub równoważny1 

• zestaw narzędzi do kontroli kompensacji kinematycznej dokładności maszyny 

• separator mgły olejowej lub emulsji 

• dokumentacja DTR ( dokumentacja techniczno ruchowa ) w języku polskim 

• pistolet na sprężone powietrze 

• magazyn na minimum 50 narzędzi 

• ekran sterowania minimum 21” 

• obciążenie stołu minimum 600 kg 

• dokładność maszyny: 

o dokładność pozycjonowania dla osi X-Y-Z liczona według normy VDI/DGQ 344 lub normy 

DIN/ISO 230-2 - nie więcej niż 0,008 mm;  

o odchyłka pozycji dla osi X-Y-Z liczona według normy VDI/DGQ 344 lub normy DIN/ISO 230-2 

- nie więcej niż 0,005 mm;  

o dokładność pozycjonowania osi uchylnych A i C liczona według normy VDI/DGQ 344 lub 

normy DIN/ISO 230-2 - nie więcej niż 14’’;  

o odchyłka pozycji osi uchylnych A i C liczona według normy VDI/DGQ 344 lub normy DIN/ISO 

230-2 - nie więcej niż 8’’. 

 

Powyższe wartości, w tym dotyczące dokładności, będą sprawdzane podczas odbioru maszyny. Ich spełnienie 

jest niezbędne do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru maszyny. 

 

Technologia wykonania komponentów oraz oczekiwana jakość wykonania wymaga zachowania stałej 

długości narzędzi i oprawki. Niedopuszczalne jest wydłużanie się narzędzia pod wpływem temperatury, bądź 

praca z uszkodzonym narzędziem, stąd oczekiwany jest system zapobiegający tego typu zdarzeniom 

 

 
1 Dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest 
wskazania w ofercie rozwiązania równoważnego oraz udowodnić równoważność zaoferowanego rozwiązania.  
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Zamówienie obejmuje również opakowanie i transport maszyny (w tym rozładunek w miejscu dostawy) do 

zakładu produkcyjnego Zamawiającego, instalację i pierwsze uruchomienie obrabiarki oraz przeprowadzenie 

szkolenia pracowników (do 8 osób) Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia w wymiarze min. 5 dni.  

 
Minimalny okres gwarancji na maszynę: 18 miesięcy, przy czym na wrzeciono wewnątrz maszyny - 36 

miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Czas reakcji na serwis w okresie gwarancyjnym:  

a) 24 godziny (dni robocze) od otrzymania powiadomienia – do ustalenie przyczyn usterki  

b) 48 godzin (dni robocze) od momentu ustalenia przyczyn usterki – do przystąpienia do naprawy  

Szczegółowe zapisy dot. gwarancji znajdują się we wzorze umowy. 
 
Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego środka trwałego. 

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) –  

42000000-6 Maszyny przemysłowe 

42621000-5 Tokarki 

42632000-5 Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 

 

Warunki płatności oraz kary za nieterminową realizację: określono we wzorze umowy. 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych 

 

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu umowy (termin podpisania protokołu końcowego): do 15.07.2023. 

 

DODATKOWE WARUNKI 

 

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w ofercie, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez 

Narodowy Bank Polski, tabela A, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. 

Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed 

tym dniem. 

 

IX. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

Warunki istotnej zmiany umowy:  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

a) W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy: 

− W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod 

warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli 

przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich 

zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji 

okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności. 
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− W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego 

wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w 

stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji 

Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z powodu, którego zawierany jest 

aneks.  

− W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie Zamawiającego wymagających z 

akceptacji Instytucji Pośredniczącej. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać 

wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez 

Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 

− Zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji lub prac do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, 

opóźnienia z powodu, którego zawierany jest aneks; 

− Zmiany będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie terminów 

określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji czy odmowa ich wydania na 

skutek błędów w dokumentacji projektowej - o ile błędy nie zostały zawinione przez Wykonawcę. 

W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas przestoju, opóźnienia z 

powodu, którego zawierany jest aneks; 

− Wstrzymania, zawieszenie prac przez Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji 

Umowy zostanie wydłużony o czas wstrzymania, zawieszenia prac. 

b) W zakresie zmiany wynagrodzenia, wyłącznie w następujących przypadkach: 

− Zmiana obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w 

sposób odpowiedni, tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu 

dostaw objętych umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony. 

− Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę lub 

podpisania umowy, która będzie wnosiła nowe wymagania, co do sposobu realizacji 

jakiegokolwiek tematu ujętego umową. 

Konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi, niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych w Ofercie rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy. Rozliczenie ewentualnych dostaw 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 
kosztorysem dostaw objętych Przedmiotem Zamówienia, a kosztorysem dostaw zamiennych.   

c) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

d) Wystąpią uzasadnione zmiany w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu umowy; 

e) W przypadku oczywistych omyłek pisarskich; 

f) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z 

wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy i formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:  
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a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

b) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  

c) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać:  

- opis propozycji zmiany;  
- uzasadnienie zmiany;  
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.  
 

 

X. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY  

− Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do zapytania). 

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.  

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 
dokumentem rejestrowym lub pełnomocników, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób 
je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką/wpisaniem czytelnie imienia i 
nazwiska osoby podpisującej lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska. W 
przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika/osobę upoważnioną, pełnomocnictwo/upoważnienie 
należy dołączyć do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowany w polskim Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do oferty należy 
dołączyć inny dokument rejestrowy, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu. 
 

Oferta nieposiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas 

wyłaniania oferenta. 

 

Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeżeli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału 

w postępowaniu lub jest niezgodna z Zapytaniem. 

 

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić, wycofać lub uzupełnić ofertę. Zmiany, 

uzupełnienie lub wniosek o wycofanie oferty muszą być doręczone Zamawiającemu e-mailem na adres 

justyna.nowaczyk@neapco.com lub osobiście, pocztą, kurierem przed upływem terminu składania ofert. 

 

Przesyłając taki wniosek mailem, zaleca się w tytule maila wpisać dodatkowo: „ZMIANA OFERTY” lub 

„WYCOFANIE OFERTY” lub „UZUPEŁNIENIE OFERTY”.  

Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. 

zm.). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

 

Zastrzegając informacje w ofercie, Wykonawca winien mieć na względzie, że zastrzeżona informacja ma 

charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:  

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość 

gospodarczą,  

mailto:justyna.nowaczyk@neapco.com
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- nie została ujawniona do wiadomości publicznej tzn. nie jest znana ogółowi lub osobom, które ze względu 

na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem,  

 - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

 

W przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien na stronach gdzie 

znajduje się ta informacja nanieść zapis „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub przesłać je w osobnym piku 

o nazwie „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.  

W nawiązaniu do orzecznictwa arbitrażowego i sądowego, należy przyjąć, iż sferą tajemnicy można objąć 

tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie osób. Obszar ten 

nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści każdy zainteresowany może 

się legalnie dowiedzieć. 

 

XI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 

 

XII. KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Oferty sporządzone zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania, złożone przez Wykonawców nie 
powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz spełniających warunki postępowania, zostaną 
ocenione według następujących kryteriów: 
 

Cena: 100 pkt.  

 

Ocenie podlega cena łączna netto oferty.  

Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:  
 
(Cena całkowita netto najtańszej spośród złożonych ofert / cena całkowita netto badanej oferty)*100 
pkt. 
 
Cena netto to cena bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 
Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto, wyrażona w złotych (PLN). Jeśli Wykonawca złożył 

ofertę w walucie obcej, Zamawiający do celów porównania ofert przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP, 

tabela A, z dnia upublicznienia zapytania w Bazie Konkurencyjności. Jeśli w tym dniu średni kurs nie jest 

publikowany, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia zapytania.  

 

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Punktacja będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 

Oferta z największą łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna. W przypadku 

złożenia ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.   

 

XIII. INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 

 

"Przedsiębiorstwa powiązane", zgodnie z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014, oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

− przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie 
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w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 

− przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

− przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie 

umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 

− przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa 

kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami 

tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym 

przedsiębiorstwie. 

• Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w art. 3 ust. 2 akapit 

drugi Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 nie angażują się bezpośrednio lub 

pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako 

udziałowców/ akcjonariuszy. 

• Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym art. 3 

ust. 2 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 za pośrednictwem co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art. 3 ust. 2 Załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane. 

• Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub 

grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, 

jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub 

rynkach pokrewnych. 

• Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio 

na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego. 

• Poza przypadkami określonymi w art. 3 ust. 2 akapit drugi Załącznika I do rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014 przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 

% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub 

indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny. 

• Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa 

samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane 

dotyczące pułapów określonych w art. 2 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopni 

uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej 

wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału 

nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby 

powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań 

wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub unijnych. 

W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym składa 

oświadczenie zawarte we wzorze formularza ofertowego.  

 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE 

Zgodnie rozporządzeniem 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:  
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- administratorem  Państwa danych osobowych jest Neapco Europe Sp. z o.o. z siedzibą 46-320 

Praszka ul. Kaliska 72, REGON: 140891298, NIP: 7010060289, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod 

numerem: 0000276788, kapitał zakładowy: 1.900.000,00 zł, dalej „Spółka”. 

- Państwa dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, od podmiotu, który był/jest 

Państwa Zleceniodawcą oraz wszystkie dane osobowe podane w ofercie jak i w załącznikach do 

oferty od podmiotu składającego ofertę,  

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu 

związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą 

konkurencyjności; 

- odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, organy uprawnione do kontroli projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń 

niniejszego projektu, dostawcy usług prawnych i doradczych wspierający Spółkę (np. zewnętrzne 

kancelarie prawne, podatkowe), podmioty grupy kapitałowej, dostawcy usług zaopatrujących 

Spółkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne (np. kurierzy, dostawcy usług 

teleinformatycznych,)  

- Państwa dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy 

się  niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat. 

- obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest 

wymogiem określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”;   

- w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

- posiadają Państwo: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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 uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Państwu: 

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 Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z „Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 

**Wyjaśnienie: 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. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy 


