
Jasienica Rosielna, 18.01.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017 

W związku z realizacją projektu pn. „Podklejane blaty kompozytowe jako innowacyjne rozwiązanie dla 

budownictwa i meblarstwa” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie,  zwracam się z prośbą 

o przedstawienie oferty: 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
Multi Stone Sp. z o.o. 36-220 Jasienica Rosielna 330 

NUMER PROJEKTU: RPPK.01.04.01-18-0247/16-00 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Nazwa zamówienia: Dostawa zacisków 

Kody CPV: 44510000-8 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu kompletów zacisków do łączenia i podklejania 
elementów kamiennych oraz ceramicznych pod kątem 45st. o następującej specyfikacji: 

- zaciski z przeznaczeniem do kamienia naturalnego, konglomeratów oraz ceramiki, 

- każdy komplet składający się z minimum 5 szt, 

- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub aluminium, 

- śruba dociskowa, 

- ramię przytrzymujące, 

- ochrona przed porysowaniem, 

- grubość podklejanego materiału minimum 100 mm, 

- mechanizm szybkiego mocowania. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Termin wykonania zamówienia:  
Zamówienie musi zostać wykonane najpóźniej do dnia 03.02.2017 r. 

Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji  
Cena - 100% 

 



Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 
- nazwę i adres oferenta, 

- opis nawiązujący do cech wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, 

- termin dostawy przedmiotu zamówienia, 

- wartość przedmiotu zamówienia (netto oraz brutto w PLN), 

- termin ważności oferty, podpis i pieczęć oferenta, 

Termin składania ofert: 26.01.2017r., do godziny 15:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie 

będą rozpatrywane. 

Powiat: brzozowski 

Miejsce składania oraz otwarcia ofert:  
Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, osobiście lub poprzez 

wysyłkę na adres: Multi Stone Sp. z o.o. 36-220 Jasienica Rosielna 330, z dopiskiem “Oferta na 

dostawę  zacisków”. Dopuszcza się  złożenie ofert za pomocą  poczty email na adres: 

p.bienczak@multistone.pl. 

Otwarcie/zaprezentowanie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego 36-220 Jasienica Rosielna 

330, w dniu 27.01.2017r., o godzinie 10.30. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu/

zaprezentowaniu otrzymanych ofert. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :  
- Każdy dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

- Oferta powinna być wykonana w języku polskim. Dopuszczalne są oferty dwujęzyczne wykonane w 

języku angielskim zawierające odpowiadające im tłumaczenie na język polski w jednej ofercie. 

- Nie będą rozpatrywane oferty: 

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

- częściowe, wariantowe, 

- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

- złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu, 

- złożone po terminie przyjmowania ofert. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 
Zamawiający będzie kontaktował się z Oferentami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz 

telefonicznie. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Piotr Bieńczak, nr tel. 134306315, 

e-mail: p.bienczak@multistone.pl. Do osoby wskazanej do kontaktów należy kierować wszelkie 

pytania i wątpliwości związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym. 



WARUNKI ZMIANY UMOWY:  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej z dostawcą wybranym w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, za zgodą obu stron w formie aneksu do 

umowy. 

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA: 
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

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: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- 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. 

Na potwierdzenie braku opisanego powiązania Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty 

podpisanego, stosownego oświadczenia (załącznik nr 1)  

Załączniki: 

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. 

…………………………….. 

pieczątka i podpis zamawiającego


