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Lipno 15.07.2014rok 

Do wszystkich zainteresowanych: 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
 
Dotyczy: Dofinansowania projektu: „Wzrost konkurencyjności dla firmy WIKSBUD 
Sp. z o.o., wymiana węzła betoniarskiego, zakup maszyn i urządzeń do produkcji 
wyrobów betonowych i żelbetowych” 
 
 

WIKSBUD Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 
na poniższych warunkach : 

 
1. Zamawiający 

WIKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w 87-600 Lipno ul. Okrzei 7/1 
 

2. Opis przedmiotu zadania 
Zapytanie dotyczy przygotowanie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowej 
wibroprasy do produkcji wyrobów betonowych . 
Załącznik nr 1 do zapytania określa szczegółową specyfikację zamówienia. 

3. Gwarancja 
Zamawiający wymaga aby gwarancja na dostarczony przedmiot wynosiła min. 2  
lata , termin gwarancji rozpoczyna bieg z dniem dokonania bezusterkowego 
odbioru przedmiotu umowy. 

 
4. Termin realizacji zamówienia 

Ustala się termin realizacji do 10 tygodni od daty ustalonej w dniu podpisania 
umowy . 
 

5. Warunki które musi spełnić Dostawca 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Dostawca, który spełnia następujące 
warunki: 

 
„WIKSBUD” Sp. z o.o. 

87-600 Lipno, ul. Okrzei 7/1 
tel/fax : (0-54) 287-32-72; 288-36-40 

e-mail : wiksbud@wiksbud.pl 
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-Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, doświadczeniem i 
umiejętnościami 
-Nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego 
-Jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminową i rzetelną 
realizację zamówienia . 
 
Oferty nie spełniające warunków nie będą brały udziału w postępowaniu 
 

6. Oświadczenia i dokumenty które należy złożyć wraz z ofertą  
-podpisana specyfikacja zamówienia – załącznik nr 1 
-wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 
-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu- załącznik nr 3 a i b 
-parametry techniczne, zdjęcia, opisy oferowanego sprzętu 
 
w/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez uprawnioną osobę. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym  

7.1) wszelkie wnioski , zawiadomienia, pytania oraz ofertę należy kierować drogą 
elektroniczną na adres: z.sieradzki@wiksbud.pl  
7.2) korespondencję pisemną należy kierować na adres WIKSBUD Sp. z o.o. 87-
600 Lipno ul. Okrzei 7/1  
7.3)osobą odpowiedzialna za porozumiewanie się w sprawie udzielenia 
zamówienia jest pan prokurent inż. Zbigniew Sieradzki e_mail: 
z.sieradzki@wiksbud.pl oraz pod numerem (54) 287 32 72  
7.4) Każdy Dostawca ma prawo zadawać pytania dotyczące specyfikacji 
zamówienia oraz warunków na które zamawiający udzieli odpowiedzi i zamieści 
ja na stronie www.wiksbud.pl  . Termin składania zapytań mija w ciągu 7 dni od 
dnia umieszczenia zapytania ofertowego.  
 

8. Okres związania z ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 60 dni od dnia zakończenia składania ofert 
 

9. Sposób przygotowania oferty 
Tylko i wyłącznie należy składać oferty w języku polskim. Dotyczy to wszystkich 
dokumentów. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 
Dostawca ponosi wszelkie koszty przygotowania oferty. 
Oferta musi być przygotowana w sposób aby nie było możliwości jej 
dekompletacji , strony muszą być ponumerowane i parafowane. 

 
10. Termin i miejsce składanie ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12.08.2014roku na 
adres zamawiającego. Dopuszcza się wysłanie oferty drogą elektroniczną pod 
warunkiem późniejszego wysłania jej w wersji papierowej. 
Oferty złożone po w/w terminie podlegają odrzuceniu. 
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11. Wybór dostawcy  
Zamawiający przewiduje wybór oferty w terminie do 60 dni od dnia terminu 
składania ofert 
 

12. Sposób obliczania ceny oferty 
Dostawca podaje cenę ofertową ryczałtową. Oferta musi zawierać 
kompleksowość wykonania dostawy do siedziby zamawiającego która nie będzie 
podlegała zmianie. 
 
 
 

13. Kryteria oceny złożonych ofert 
13.1) cena oferty – 100 %  
 
 

 
14. Sposób oceny oferty 

Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert tylko tych które spełniają 
kryteria . W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą 
punkty procentowe podłóg poniższego wzoru: 
 
 
                             Najniższa oferowana cena 
Cena oferty =           ------------------------------      x100  
     Cena oferty badanej 
 
 
 
Oferta która uzyska największą ilość punktów procentowych przy jednoczesnym nie 
przekroczeniu zakładanej kwoty przeznaczonej w budżecie zostanie zaproszona do ostatecznych 
rozmów. 

 
 

15.  Wybór oferty 
Zamawiający podpisze umowę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ogłoszenia 
wyboru na stronie www.wiksbud.pl  
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Załącznik nr 1 
 
Specyfikacja techniczna –Wibroprasa do produkcji wyrobów betonowych    
 
 
Lp. 
 

Parametry / wymagania Jednostka  Opis  

Warunki wymagane 
 

1 Urządzenie formujące szt. 1 

2 Przenośnik rolkowy szt. 1 

3 Kosz zasypowy szt. 1 

4 Regał unosząco - spiętrzający szt. 1 

5 Stojaki na palety produkcyjne szt. 1 

Warunki gwarancji 
1 Gwarancja –okres czasu msc 24 

3 Czas reakcji serwisu h 48 

  
Zakup wibroprasy wraz z niezbędnym osprzętem na umożliwić wzrost efektywności produkcji, a 
także wpłynie na wprowadzenie udoskonalonych produktów. Zastosowana w wibroprasie 
technologia umożliwi produkcję wyrobów metodą dwuwarstwową przez co uzyskuje się poprawę 
jakości produktu finalnego. Wibroprasa wyposażona będzie również oprócz w/w w zestaw form do 
produkcji w technologii wibroprasowanej ( formy bloczków, nadproży, płyt itp.) . 
Wibroprasa musi się charakteryzować znacznym zautomatyzowaniem produkcji wyrobów 
betonowych.  
 
Reszta parametrów nie określonych według producenta.  
Oferty nie spełniające w/w wymagać będą podlegały odrzuceniu. 

 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie parametrów wyższych / zamiennych niż 
wskazane, zmiana parametrów nie może w żaden sposób pogorszyć standardu 

pojazdu. 
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Załącznik nr 2  
 
 
 
…………………………                                                ……………….. 
(nazwa i adres oferenta-  
pełne dane teleadresowe)                                                               (miejscowość i data) 
 
 

do 
WIKSBUD Sp. z o.o. 

87-600 Lipno 
ul. Okrzei 7/1 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe  polegające na „ dostawie wibroprasy do 
produkcji wyrobów betonowych” z przeznaczeniem realizacji projektu pn. : „ Wzrost 
konkurencyjności dla firmy Wiksbud Sp. z o.o., wymiana węzła betoniarskiego, zakup 
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych.”  

Składamy ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu z dnia ………… 
 
 
 
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w kwocie: 

Lp. Nazwa Kwota netto 

1 Wibroprasa do produkcji 
wyrobów betonowych 
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Łączna cena oferowana netto…………………………… PLN 

(słownie)……………………………………………….... ..PLN 

 

Łączna cena oferowana brutto…………………………… PLN 

(słownie)……………………………………………….... ..PLN 

W tym stawka podatku VAT; …….% 

Wartość podatku VAT:…………………………………….PLN 

(słownie) …………………………………………………...PLN 

 

 

        ………………………. 

                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                            do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 3 a 
 
 
 
 
Oświadczenia: 
1. Oświadczamy, że przedstawiona cena jest ryczałtowa i nie podlega zwiększeniu  
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w całości w terminie do: ………………. 
3. Gwarancja :……………… od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy 
4. Oferowana przez nas forma płatności: ……………………………………… 
5. Oferowany przez nas termin płatności: …………………………………….. 
6. Oświadczamy iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia: 

…………... 
7. Oświadczamy iż zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, 

akceptujemy jego treśc i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 
do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w 
zapytanie ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

8. Oświadczamy iż przekazana specyfikacja jest w pełni wystarczająca w celu 
przygotowania oferty i podania ceny ryczałtowej  

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

   

 

  ………………………. 

                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                            do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 3 b 
 
 
 
 
 

Pieczątka firmowa                Data:………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1. Dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny, doświadczeniem i 

umiejętnościami ( referencje) 

2. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

terminową realizację zamówienia 

 
 

………………………. 

                                                                                                           (podpis osoby uprawnionej 
                                                                                                            do reprezentowania firmy) 

 


