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Gliwice, dnia 27.08.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Postępowanie Zakupowe nr KZ/16/250/2019: 

„Zakup nowych wózków widłowych dla Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.  
w Gliwicach.” 

Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9 (dalej: 
Zamawiający) zapraszają do składania ofert w trybie negocjacji.  
 
1. Przedmiotem zamówienia – zapytania ofertowego - jest zakup (oraz dostawa do siedziby 

Zamawiającego) 6 fabrycznie nowych wózków widłowych, wg. poniższej specyfikacji: 
 

A) Z udźwigiem minimum 2,5 tony (1 sztuka), z napędem elektrycznym, wys. podnoszenia nie mniej 
niż 7000 mm /1000 kg 
Gabaryty: 
Wysokość masztu w stanie złożonym (mm) do 2300 
Wysokość podnoszenia  (mm) minimum 7000 
Wysokość osłony operatora (kabiny) (mm) do 2200 
 

B) Z udźwigiem minimum 3,5 tony (5 sztuk, w tym3 sztuki z kabiną operatora), z napędem LPG, wys. 
podnoszenia nie mniej niż 3500 mm/3500 kg 
Gabaryty:  
Wysokość osłony operatora (kabiny) (mm) do 2200 
Całkowita długość  (mm) do 3900 
Długość do czoła wideł (wliczając ich grubość) (mm) do 2800 
Całkowita szerokość (mm) do 1300 

Zamawiający informuje, że jego zamiarem jest sfinansowanie zakupu pięciu wózków widłowych 
poprzez leasing, przez co należy rozumieć iż umowa sprzedaży zostanie zawarta przez sprzedającego  
z leasingodawcą, natomiast jedna sztuka zostanie zakupiona przez zamawiającego ze środków 
własnych. Zamawiający zastrzega sobie zmianę sposobu finansowania zakupu wyżej wymienionych 
wózków widłowych.    
 
Zamawiający dopuszcza wraz ze złożeniem oferty na wózki widłowe oferty leasingowej. 

 
Wózki widłowe musza posiadać aktualne badania UDT, certyfikat CE oraz deklaracje zgodności WE/UE. 
Koniecznym jest przedłożenie instrukcji obsługi wózka widłowego w języku polskim. 
 
Termin wykonania: 

 Wózek widłowy LPG: 2 szt.- dostawa do 3 tyg. od dania zawarcia umowy, 
 Wózek widłowy LPG: 3 szt.-  dostawa do 17 tyg. od dnia zawarcia umowy, 
 Wózek widłowy elektryczny: dostawa do 17 tyg. od dnia zawarcia umowy. 

 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem postępowań zakupowych przeprowadzonych 
w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach” dostępnym w siedzibie Spółki,  
w pokoju 216/217 ( II Piętro) Budynku Usług Technicznych, a także na stronie www.bumar.gliwice.pl. 
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3. Wymagania stawiane Oferentom: 
 

a) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków określonych  
w „Regulaminie postępowań zakupowych w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. 
w Gliwicach”. 

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy. 
c) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
d) Świadczą usługi serwisowe oraz udzielają gwarancji na wózki widłowe. 

 
4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinny być dostarczone przez  Oferentów: 

 
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),  
b) Podpisane oświadczenie (załącznik nr 2), że Oferent:  

o Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

o Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania umowy; 

o Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy, 
o Zapoznał się klauzulą informacyjną w zakresie 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  (RODO) – oświadczenie RODO – dotyczy 
Oferentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub 
wspólnikami spółek cywilnych 

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

d) Sprawozdanie finansowe F01 lub rachunek zysków i strat za ostatni okres sprawozdawczy. 

 

5. Termin składania ofert upływa w dniu 06.09.2019 r. do godz. 13:00.  
 

Oferta powinna być sporządzona w formie  pisemnej, w języku polskim  
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
Oferta  może  być dostarczona: listem poleconym na adres Zamawiającego lub złożona osobiście  
w siedzibie Zamawiającego w Budynku Usług Technicznych, pokój 216/217 (II piętro) w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Nie otwierać: Zakup nowych wózków widłowych dla Spółki Zakłady 
Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. w Gliwicach – KZ/16/250/2019”, a także nazwę i siedzibę 
Oferenta oraz nr NIP i REGON.  

Oferta i wszelkie załączone do niej dokumenty/oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Oferenta. 
Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub w kopii potwierdzonej „za zgodność  
z oryginałem” przez Oferenta.  

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów  wyjaśnień i uzupełnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Termin związania ofertą: nie krócej niż 60 dni od dnia złożenia oferty. 
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7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów: 

7.1. Zamawiający wybierze ofertę Oferenta, którego oferta została określona jako zgodna  
z wymogami dokumentów postępowania zakupowego i który zaoferował najkorzystniejsze warunki 
oraz posiada wymagane kwalifikacje, a jego oferta zdobyła najwięcej punktów,  
z zastrzeżeniem pkt. 7.2 poniżej. 
7.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, 
którzy zaproponowali najbardziej korzystne warunki, jeśli różnica w zdobytych przez nich punktach nie 
przekracza 5% w stosunku do oferty, która zdobyła najwięcej punktów. 
7.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:     

 
 Cena w PLN       – 60% wagi 
 Gwarancji       - 20% wagi 
 Dostęp do serwisu, szybkość reakcji na zgłoszenie usterki  - 20% wagi 

 
Sposób oceny ofert: 
 

 C = 𝑪𝒎𝒊𝒏
𝑪𝒐

 x 60 G = 𝑮𝒎𝒂𝒙
𝑮𝒐

 x 20 S = 𝑺𝒎𝒂𝒙
𝑺𝒐

 x 20 

Ilość punktów = C + G + S 

Gdzie: 
C  – oznacza ilość punktów jakie otrzyma za kryterium „cena oferty brutto” 
Cmin   - oznacza najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Co - cenę brutto ocenianej oferty 
G  – oznacza ilość punktów jakie otrzyma za kryterium „okres gwarancji” 
Gmax   - oznacza najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert 
Go - okres gwarancji ocenianej oferty  

 S  – oznacza ilość punktów jakie otrzyma za kryterium „Dostęp do serwisu, szybkość reakcji na 
zgłoszenie usterki” 

 Smax   - oznacza najwyższą ilość punktów uzyskaną w kryterium  „Dostęp do serwisu, szybkość reakcji 
na zgłoszenie usterki”  

 So oznacza ilość punktów uzyskaną przez oferenta w kryterium  „Dostęp do serwisu, szybkość 
reakcji na zgłoszenie usterki”  

 
 7.4. Brak odpowiedzi na ofertę nie oznacza jej przyjęcia. 
 7.5. Zamawiający zawiadomi Oferenta o wybraniu jego oferty w formie pisemnej lub elektronicznej  

w terminie …. dni od dnia zakończenia negocjacji. 
 7.6. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane przez Zamawiającego, zostaną powiadomieni  

o powyższym przez Zamawiającego w terminie .. dni od dnia zakończenia negocjacji. 
 

8. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami w godzinach od 07:00 
do 14:00 w dni robocze: 

Wiesław Toniak - tel. +48 32 734 50 21, 509 922 748 mail: wtoniak@bumar.gliwice.pl;  
Antoni Ketliński - 502 156 638  mail: aketlinski@bumar.gliwice.pl - kwestie techniczne. 

 
9. Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. dysponuje prawem do: 

- uznania za stosowne, że postępowanie zakupowe nie dało oczekiwanego rezultatu, 
- odstąpienia od postępowania zakupowego w każdym momencie bez podania przyczyny, 
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- podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania zakupowego (w całości lub części) bez podania 
przyczyny. 

 
10. Klauzula informacyjna w zakresie 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 Państwa danych osobowych są Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” 

S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Mechaników 9,  
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Spółce Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY”  

S.A. jest adw. Karolina Kuźma, adres email: wtoniak@bumar.gliwice.pl, tel. 509 922 748  
c) Dane osobowe przetwarzane będą: 

i. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia zamówienia dla zadania  „Zakup 
nowych wózków widłowych dla Spółki Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A. 
 w Gliwicach”, jako że ich przetwarzanie niezbędne jest do wyboru Wykonawcy, zawarcia 
umowy oraz jej wykonania; 

ii. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niezbędnym przetwarzaniem do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie podatkowym;  

iii.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z niezbędnością do celów wynikających  
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tj. do ustalenia, 
dochodzenia lub ochrony roszczeń wynikających z postępowania o udzielenie 
zamówienia;  

d) Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Zakładów Mechanicznych „BUMAR – ŁABĘDY” SA, w szczególności pracownicy działu 
organizującego postępowanie,  

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie dot. 
wyboru Wykonawcy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania tego procesu, 
a dla celów podatkowych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez 
okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego zakończenia wykonania zamówienia. 

f) Wykonawca (w tym również Podwykonawca) posiada prawo dostępu do danych osobowych 
jego dotyczących,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są 
do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Wzór Oświadczenia 

 


