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Czarna, dnia  22.02.2018 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

i SPECYFIKACJA WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
 

Zapraszamy do złożenia oferty w zakresie „Dostawy elementów składowych formy 
wtryskowej” w ramach projektu „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego 

produktu na rynek” 
 
 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 

przez Ministerstwo Rozwoju w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 r.  

  

 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

 oraz stronie internetowej Zamawiającego http://halmar.org/fundusze/ 

 
 
RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Dostawy 

ZAMAWIAJĄCY: Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a zaprasza do złożenia oferty 

na: „Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” w ramach projektu „Rozwój 

firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na rynek”  

Dostawa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP Wniosek o dofinansowanie projektu nr: 

RPPK.01.04.01-18-0207/17 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://halmar.org/fundusze/
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Zamówienie podzielone jest na 2 części  

Część I 

System gorąco-kanałowy wraz z regulatorem  

Część II 

Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie 

 

I.   WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE elementów składowych formy wtryskowej 

 

Część I 

System gorąco-kanałowy wraz z regulatorem  

 

1. Złącze HAN 16 wtyk /panel         2 kpl 

2. Regulator temperatury RT-M8           1szt 

3. Kabel przyłączeniowy 16pin 3m GRZAŁKI    1 kpl 

4. Kabel przyłączeniowy 16pin 3m TERMOPARY    1 kpl 

5. Puszka montażowa PM-16               2 szt 

6. Rozdzielacz (RH-spec/A=242/B=110/d1=6/TW/L=48/A=30/d=8/Rk)      1 szt 

 

   Wymiary i podłączenie według dokumentacji Opis do Części I Rysunek nr 1 

 

Część II 

Części składowe formy, płyty odprężane cieplnie. 

 

1. Płyta mocująca 396 496/ 46/1730   odprężona cieplnie                    1 szt. 

2. Płyta formująca396 496/ 86-0.02(szlifowana)/2312 odprężona cieplnie         1szt. 

3. Płyta specjalna  396 496/40-0.02(szlifowana)/2312   odprężona cieplnie              1 szt. 

4. Płyta formująca 396 496/ 46/2312    odprężona cieplnie                      1szt. 

5. Płyta podporowa, pośrednia   396 496/ 56/2312  odprężona cieplnie              1 szt. 

6. Listwa dystansowa 396 496/ 62/ 76/1730 odprężona cieplnie 2 szt.  

7. Płyta wypychaczy 396 496/268/ 22/1730 odprężona cieplnie             1 szt. 

8. Płyta oporowa wypychaczy 396 496/268/ 27/2312 odprężona cieplnie            1szt. 

9. Płyta mocująca  396 496/ 36/1730  odprężona cieplnie           1 szt.  

10. Korek zamykający bez taśmy uszczelniającej 8/ 10        48 szt.   

11.  Płyta termoizolacyjna 446 496/8      2 szt. 

12. Płyta termoizolacyjna  396 496/8     2 szt.  

13. Tuleja prowadząca 30 - 46       4 szt. 

14. Tulejka centrująca 42 x 140       4 szt.  

15. Tuleja prow. z kołnierzem centr.- bezobsługowa 22 - 22/27   4 szt. 

16.  Słup prowadzący 22 - 56/ 95          4 szt. 

17. Tuleja trzymająca  12 x 46            4 szt. 
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18. Podkładka dociskowa 30          18 szt. 

19. Nóżki podporowe do form   Ø20/ 50       4  szt. 

20.  Śruba z uchem 16        1 szt. 

21. Śruba z uchem 12     2szt. 

22. Śruba z łbem walcowym   16 x 170     4 szt. 

23. Płyta termoizolacyjna 446 496/8         2 szt.  

24. Płyta termoizolacyjna 396 496/8            2 szt. 

25. Tuleja prowadząca30 - 46          4 szt. 

26. Tulejka centrująca42 x 140          4 szt. 

27. Tuleja prow. z kołnierzem centr.- bezobsługowa22 - 22/27  4 szt. 

28. Slup prowadzący  22 - 56/ 95       4  szt. 

29.  Tuleja trzymająca12 x 46       4 szt.  

30. Podkładka dociskowa   30      18  szt. 

31. Nóżki podporowe do form  20/ 50     4 szt. 

32. Śruba z uchem 16         1szt. 

33. Śruba z uchem 12        2 szt. 

34. Śruba z łbem walcowym 16 x 170     4 szt.  

35. Wypychacz 4 x 160           20 szt. 

36. Wypychacz   5 x 160   64 szt. 

37. Wypychacz 2 x 160            64 szt. 

38. Wypychacz     1,8 x 160        64szt. 

39. Wypychacz  10 x 160       4 szt. 

40. Końcówka złącza wydłużona system USA 12/150   16 szt. 

 

 

Zamówienie obejmuje „Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” 

   

Zamawiający zastrzega prawo odrzucenia ofert/y na etapie oceny formalnej, które 

nie spełniają ww. parametrów. 

 

Kod CPV: 

42990000-2 

42940000-7 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: do postępowania zostaną dopuszczeni 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione poniżej:  

1. Ofertę złożą na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (załącznik nr 1). 

Oferty złożone w innej formie zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.  

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 



 

4 
 

4.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na dwie odrębne części. 

5.  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Zamawiający 

dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części 

zamówienia. Każda z części zamówienia została oznaczona cyfrą rzymską I (I 

oznacza pierwszą część zamówienia) ,  II (II oznacza drugą część zamówienia). 

6.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych dostaw (tj. zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5. 

ww. Wytycznych Ministerstwa Rozwoju z dnia 19 lipca 2017 r.).  

7. Oferta musi dotyczyć przedmiotu zapytania ofertowego, spełniać, co najmniej 

wymagania przedstawione w punkcie I zapytania, oferta niespełniająca wymagań 

punktu I zapytania, będzie odrzucona.  

8.  Oferta musi zostać uzupełniona komputerowo lub czytelnie pismem odręcznym.  

9. Oferta musi zawierać następujące elementy:  

 - nazwę i adres Oferenta  

- datę sporządzenia oferty  

- osobę do kontaktu, z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu i email  

- cenę netto w PLN lub EURO (obejmująca cały przedmiot zamówienia) Podana 

w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. 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. W przypadku wyrażenia ceny w EURO 

zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 

poprzedzającym dzień oceny ofert. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko 

jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od 

razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

- czas realizacji zamówienia 

- termin ważności oferty ( nie krótszy niż 20 dni licząc od daty otwarcia ofert), okres 

krótszy nie będzie brany pod uwagę, oferta zostanie odrzucona  

10. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie 

zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.  

11. Oferta (wraz z załącznikami) powinna zostać złożona w spiętej, zwartej formie (np. 

w skoroszycie, itp.). 

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy zamieścić 

dopisek: ,,OFERTA na „Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” 

Część …..  . Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem firmy 

przewozowej lub droga pocztową. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową 
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(listem poleconym), bierze się pod uwagę datę i godzinę dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

12. Ofertę należy złożyć w formie wyłącznie papierowej (inne formy ofert nie będą 

honorowane). 

13. Oferent może wycofać swoją ofertę przed wymaganym terminem składania ofert, po 

uprzedniej pisemnej informacji o wycofaniu oferty.  

14.  Lista obowiązkowych załączników do oferty:  

a. Dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca ofertę jest do tego uprawniona (np. 

odpis z KRS, CEIDG, pełnomocnictwo lub inne);  

b. „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 

15. Oferent musi prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi.  

16. Oferują „Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” o parametrach 

i funkcjonalności będących na poziomie, co najmniej wskazanym w zapytaniu 

ofertowym  

17.  Posiadania wymaganych uprawnień niezbędnych do wykonywania określonej 

działalności lub czynności określonych w zapytaniu ofertowym 

18. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy  

19.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem 

zapytania 

20.  Nie zalegają z opłacaniem podatków i innych opłat należnych skarbowi państwa 

21.  Nie zalegają z opłacaniem składek oraz opłat na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  

22.  Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 

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 takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, a w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

23. Zamawiający w celu braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy żąda złożenia wraz 

z ofertą podpisane „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego  
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III. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 2 marca 2018 R. do GODZ. 15:30 

IV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 

Ofertę/y wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie, 

opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) 

oraz zapisem: 

 ,,OFERTA na „Dostawę elementów składowych formy wtryskowej” CZĘŚĆ ….……...   

w ramach projektu pn. „Rozwój firmy Halmar poprzez wprowadzenie nowego produktu na 

rynek”: 

a) osobiście w siedzibie firmy: 

Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a 

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 

 Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a 

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 02.03.2018 r., do godz. 

15:30 w siedzibie firmy Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a.  

Składane oferty należy podpisać i opieczętować.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.  

Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.  

V. TERMIN i MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 2 marca 2018 R. GODZ. 16:00,  

Z.P.H. Halmar s.c. M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 37-125 Czarna 824a 

 

VI. OFERTY, KTÓRE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE, BĘDĄ OCENIANE NA PODSTAWIE 

KRYTERIÓW PUNKTOWYCH  

Część I 

1/ CENA NETTO – znaczenie (waga) 40 pkt 

Sposób punktacji: punkty będą przyznawane w skali od 0-40, według wzoru:  

Punkty = najniższa cena postępowania/ cena badanej oferty) x 40  

Pod uwagę będzie brana cena netto w PLN lub w EURO wskazana w ofercie.  

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. Cena musi uwzględniać 

wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty 

związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz 
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warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień oceny ofert. Cena dla przedmiotu 

zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

2/TERMIN DOSTAWY – znaczenie (waga) 60 pkt  
 
-do 14 dni              60 pkt  
-od 15 do 21 dni        30 pkt  
- Powyżej 21 dni          0 pkt  
 

Część II 

1/ CENA NETTO – znaczenie (waga) 40 pkt 

Sposób punktacji: punkty będą przyznawane w skali od 0-40, według wzoru:  

Punkty = najniższa cena postępowania/ cena badanej oferty) x 40  

Pod uwagę będzie brana cena netto w PLN lub w EURO wskazana w ofercie.  

Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub w EURO. 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. 

W przypadku wyrażenia ceny w EURO zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu 

NBP obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień oceny ofert. Cena dla przedmiotu 

zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, 

rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację 

przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

2/TERMIN DOSTAWY – znaczenie (waga) 60 pkt  
  
- do 5 dni              60 pkt  
- od 6- 14 dni       30 pkt  
-powyżej 14 dni    0 pkt 
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ŁĄCZNA OCENA OFERT :  

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium 1/ Cena netto Kryterium 2/ 

Termin dostawy, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna 

ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  

Wszystkie wyliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

 

Przy czym, 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 wartość 

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 niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku, gdyby wybrany Oferent odmówił podpisania umowy, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który kolejno uzyskał najwyższą liczbę punktów. W razie 
opóźnienia dostawy, niekompletnej dostawy lub dostawy niespełniającej wymagań 
zapytania ofertowego Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 
% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości korzystania z zamówionego 
sprzętu, nie więcej niż 20 % łącznego zobowiązania. 

 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30.04.2018 r. 

Planowany termin podpisania umowy – do 15 marca 2018 r. 

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:  

 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia o parametrach 

zgodnych z opisanymi w zapytaniu ofertowym i ofercie.  
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 Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur/y VAT wystawianej/ych przez 

Wykonawcę. 

 Wykonawca deklaruje, iż sprzęt jest wolny od wad.  

 W razie opóźnienia dostawy, niepełną/niekompletną dostawę lub dostawę sprzętu 

niespełniającego założeń zapytania Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień braku możliwości 

skorzystania z zamówionego sprzętu, jednakże nie więcej niż 10% łącznego 

wynagrodzenia netto. Jeśli opóźnienie przekroczy 14 dni kara umowna wyniesie 5% 

łącznego wynagrodzenia netto. 

IX.  WARUNKI ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiany w umowie będą dopuszczalne w szczególności w przypadku: 

 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy, 

 zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

 zmiany terminu płatności, 

 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia 

ekonomicznego i/lub technicznego). 

3. 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. 

X. DODATKOWE WARUNKI 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany treści niniejszego zapytania przed upływem terminu składania ofert 

przewidzianym w niniejszym zapytaniu ofertowym bez podania przyczyny, przy czym 

Zamawiający dokona opublikowania zmian z jednoczesnym przedłużeniem terminu 

składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to 

konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

2. Unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny, 

3. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. 

4. Nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą 

5. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania. 
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W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

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. 

 

XI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO  

  Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.  

  Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem ofertowym i umieści je na swojej stronie internetowej bez wskazania 

źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone 

Zamawiającemu przed upływem wyznaczonego terminu na składanie ofert.  

 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania 

ofertowego, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje niezwłocznie na swojej 

stronie internetowej i na stronie internetowej 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz stronie internetowej 

Zamawiającego http://halmar.org/fundusze/ oraz zawiadomi Wykonawców, którzy 

zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem.  

 W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa 

i zobowiązania – Wykonawcy i Zamawiającego – będą podlegały nowemu terminowi. 

 Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Ryszard Dąbek, 

e-mail: ryszard@halmar.org. 

 

XII.. ZAŁĄCZNIKI 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem 
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

3. Opis do Części I Rysunek nr 1 

 

        Z poważaniem 

Współwłaściciele –  

Z.P.H. Halmar s.c.  
M.Lech, H.Lech, R.Dąbek 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://halmar.org/fundusze/
mailto:ryszard@halmar.org

