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ZAPYTANIE OFERTOWE       Głuchołazy, 09.08.2016r. 
 
Zamawiający: Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B 
 
w ramach realizowanego projektu pn: „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 
części Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i 
Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem walorów 
historycznych i architektonicznych miejsca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
RPO WO 2014-2020. 
 
zaprasza do złożenia ofert na:  
 
„Dostawę sprzętu zmechanizowanego do pielęgnacji terenu” 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt zmechanizowany do pielęgnacji terenu komplet składający 
się z kosiarki samojezdnej z urządzeniem tnącym wraz z dodatkowym wyposażeniem: 
 
Wymagane minimalne parametry techniczne kompletu: 
 
Silnik traktorka: 
Moc znamionowa – min. 10,2 kW  
Akumulator - 12 V 24 Ah 
Układ napędowy traktorka: 
Rodzaj skrzyni biegów – hydrostatyczna z napędem na 4 koła (AWD) 
Urządzenie tnące: 
Usytuowane z przodu - szerokość koszenia min. 100cm 
Funkcja rozdrabniania i wyrzut tylny, zbieranie do kosza 
Wysokość koszenia, min.-maks.  25 - 75 mm 
Automatyczne uruchamianie noży z pozycji kierowcy 
 
Akcesoria: 
szczotka do zamiatania z osłoną przeciwbryzgową – min. szerokość 100cm, min. prędkość 
obrotowa 280 obr./min. 
zbieracz do trawy o minimalnej pojemności 290 l z funkcją opróżniania z pozycji fotela kierowcy,  
przyczepko-wywrotka o minimalnej ładowności 225kg 
pług wirnikowy – szerokość robocza min.100cm, prędkość obrotowa min. 1100 obr/min 
 
Preferowane marki: Husqvarna, Stiga, Kubota, Oleo Mac, Karsit.  
Gwarancja producenta min. 24 miesiące 
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej 
Zamówienie dotyczy sprzętu fabrycznie nowego.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Fundacja Benevolens, 48-340 Głuchołazy, ul. Lompy 1B, KRS 0000501459, NIP 7532434033, REGON 161577855 

Nr rachunku: Raiffeisen Bank Polska S.A. 03 1750 0012 0000 0000 2375 7095 
www.benevolens.eu 

 
 
 
 
II. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca. 
 
Komplet kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem powinien być dostarczony do siedziby 
Zamawiającego. Wykonawca powinien przeprowadzić instruktaż pracownika Zamawiającego  
przed pierwszym uruchomieniem. Wykonawca gwarantuje serwis sprzętu w trakcie trwania 
gwarancji jak i pogwarancyjny. 
 

III. Warunki wykluczenia 

 
Zamówienie nie może być udzielone Wykonawcy powiązanym osobowo  lub kapitałowo  z Zamawiającym. Przy 
składaniu oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego zapytania. 
 
 
III. Termin realizacji zamówienia :  
 
Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 r. 
 
IV. Miejsce  i termin  złożenia oferty: 
 
Ofertę należy przesłać w formacie pdf na adres mailowy biuro@benevolens.eu, 

Termin złożenia oferty: do dnia 17.08.2016r.  do godz.24
00

 
 
 
V. Kryterium oceny ofert:  
 
 
1. C=cena 90% 
2. G=gwarancja 10% 
 
Ad. 1. C = Cena brutto najtańszej oferty/Oferowana cena brutto x 90pkt  
Ad. 2. G = okres gwarancji oferty badanej/najdłuższy okres gwarancji x 10pkt  
 
Do porównania ofert będzie brana cena brutto.  
 
Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną 
według poniższego wzoru:  
 
L=C+G, gdzie L= całkowita liczba punktów 
 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych 
kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.  Jeżeli nie można wybrać 
oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i 
innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.  
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W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania 
będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. 
 
 
VI. Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.  
Oferta musi zawierać łączną cenę brutto, w rozbiciu na poszczególne element kompletu.  
 
VII. Uwagi końcowe: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
- zmiany terminu składania ofert; 
- wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Zamawiającego;  
- uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić; 
- poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy; 
- zamówienia wybranych elementów wyposażenia dodatkowego.  
 
 
VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego: 

Joanna Krawczyk-Gluch, tel. 501 17 96 97 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień 
publicznych. Zapytanie zostało opublikowane na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  celem wybrania najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 
 



Załącznik do zapytania ofertowego z dnia  …………….. r. 
 
 

……………..………, ………………….. r. 
                                                                                                                        Miejscowość, data 

 
 
………………………………………… 
Nazwa Wykonawcy 
 
…………………………………………. 
Adres Wykonawcy 
 

NIP:  …………………………………. 

REGON: ……………………………. 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  

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: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
 
 

………………………………………………. 
 

Pieczątka i podpis Wykonawcy 
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