ŁAŃCUT, 14 WRZESIEŃ 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPW/1/1.2 DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE
ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI, W CELU DOPASOWANIA
DZIAŁAŃ SPÓŁKI DO WYMAGAŃ PRODUCENTÓW
Zamawiający:
Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut
tel./fax: +48 17 225 24 60
NIP: 8151548740 REGON: 690672854
Bester Sklejki Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na :
 Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją oraz organizacji i optymalizacji, w celu
dopasowania działań spółki do wymagań producentów
W ramach projektu pn. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM
PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza
Polska Wschodnia, Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr:
POPW.01.02.00-18-0070/17
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności
obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
1. Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa realizacja usług doradczych w zakresie
 zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu dopasowania działań spółki do
wymagań producentów
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej
1.2 Opis Zamawiającego
Firma BESTER Sklejki Spółka Jawna należąca do rodziny Bester posiada tradycje branży drzewnej
sięgające początków lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Głównym kierunkiem działalności firmy jest
produkcja elementów gięto-klejonych – sklejek profilowanych dla przemysłu meblarskiego.
W ofercie firmy znajdują się:
•
sklejki do krzeseł pokojowych, biurowych,
•
sklejki na aule i audytoria,
•
sklejki kubełkowe (połączone siedzisko z oparciem),
•
sklejki na szczyty do łóżek, podłokietniki,
•
elementy meblowe oklejane dowolnymi, w tym egzotycznymi gatunkami oklein oraz laminatów.
Od 2008 roku spółka realizuje zamówienia nie tylko wielkoseryjne, ale również krótkie designerskie
partie wyrobów tworzone pod konkretnego klienta (pod specyficzne zamówienie).
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1.3 OPIS PRODUKTÓW, KTÓRYCH PRODUKCJA PODLEGA DORADZTWU W ZAKRESIE
OPTYMALIZACJI :
Produktem Zamawiającego są:
 sklejki – półfabrykaty konieczne do produkcji mebli:
- sklejki do krzeseł pokojowych, biurowych,
- sklejki kubełkowe.
Sklejki profilowane mają zastosowanie jako elementy krzeseł, mebli, wystroju wnętrz. Do ich
produkcji Zamawiający używa najlepszych surowców a rodzaj wykończenia jest bardzo szeroki,
czym może wyróżnić się na tle konkurencji. Przy produkcji sklejek stosowane są zarówno okleiny
naturalne jak i sztuczne laminaty, folie oraz tzw. fornir 3D jeśli jest wymagany przez klienta.
Oferowane sklejki częstokroć powstają na podstawie nietypowych projektów, w wyniku czego
BESTER posiada w swojej ofercie np. kształty przegięte jednocześnie w 2 płaszczyznach na
głębokość 1-2 cm bez użycia specjalnego forniru 3D. Sklejki do krzeseł pokojowych, biurowych,
sklejki na aule i audytoria, sklejki kubełkowe znajdują się w ofercie firmy od początku istnienia
spółki.


meble gotowe – meble są skierowane zarówno do segmentu odbiorców indywidualnych, jak i
odbiorców tzw. instytucjonalnych – meble do obiektów użyteczności publicznej.
Meble do obiektów użyteczności publicznej firma BESTER SKLEJKI wykonywane z m.in.
uniepalnionej sklejki powstałej w wyniku przeprowadzonych prac badawczo rozwojowych.
Meble w ofercie:
- produkty gotowe do obiektów użyteczności publicznej,
- produkty gotowe w postaci krzeseł, stołów;
- elementy gotowe meblowe oklejane dowolnymi, w tym egzotycznymi gatunkami oklein oraz
laminatów.

2. Szczegółowy zakres usług
2.1. Usługi doradcze w zakresie zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu
dopasowania działań spółki do wymagań producentów
Koszty związane z doradztwem w zakresie zarządzania produkcją oraz organizacji i optymalizacji są
niezbędnym elementem mającym dopasować działania spółki do wymagań producentów.
Analiza podstawowych narzędzi:
 5S – narzędzie pozwalające na stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca
pracy.
 TPM (ang. Total Productive Maintenance, pol. całkowite produktywne utrzymanie ruchu) – jego
celem jest zapewnienie pełnej sprawności technicznej, a tym samym maksymalnej dostępności
maszyn i urządzeń.
 SMED (ang.Single Minutes Exchange of Die) – narzędzie, którego celem jest maksymalne
skrócenie przezbrojeń maszyn oraz linii produkcyjnych, co pozwala m.in. zmniejszyć wielkość
partii produkcyjnych, wielkość buforów i zapasów, optymalizować wykorzystywanie posiadanych
maszyn oraz szybko dostosowywać wielkość i asortyment produkcji do zmieniającego się popytu.
 Six Sigma – metodyka służąca poprawie jakości i ograniczeniu kosztów przy pomocy narzędzi
statystycznych (przede wszystkim poprzez ograniczenie zmienności w procesach).
 Kanban – rodzaj sygnału (najczęściej w postaci karty, tabliczki lub informacji elektronicznej),
który przekazuje upoważnienie lub instrukcje dla procesu poprzedzającego do rozpoczęcia
wytwarzania lub przemieszczenia wyrobów w procesie produkcyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać co najmniej dwa spośród wymienionych narzędzi.
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2.2.
Specyfikacja usługi – zarządzania produkcją, organizacji i optymalizacji, w celu
dopasowania działań spółki do wymagań producentów
Usługa doradcza w zakresie zarządzania produkcją, organizacją i optymalizacją wymagać będzie analizy
przepływów składającej się z trzech faz:
 obserwacja problemów i strat w występującym procesie produkcyjnym konkretnego produktu,
 zebranie i analiza informacji,
 oszacowanie obszarów optymalizacji.
Po wykonaniu analizy przepływów danego wyrobu Zamawiający otrzyma raport.
Raport zawierać będzie:
1.
Obszary i przebieg konsultacji / warsztatu / auditu
2.
Wyniki konsultacji / warsztatu / auditu
Mapa stanu obecnego. Przebieg procesu produkcyjnego, elementy wchodzące, wychodzące z
poszczególnych etapów produkcyjnych wraz z określeniem rodzaju czynności – wartość dodana
(operacje), transport, kontrola jakości. Wydajność procesu oraz wskazanie czasu realizacji całego
procesu. Wskazanie występujących „wąskich gardeł”, marnotrawstwa.
Mapa stanu docelowego. Propozycje usprawnień w obszarach, w których występuje
marnotrawstwo. Wskazanie o ile można usprawnić wydajność procesu i ile może trwać jego
realizacja.
3.
Zalecenia i podsumowanie- Konkretne zalecenia do wskazanych obszarów – propozycje usprawnień.
Informacje dodatkowe:
Raport winien być przygotowany w języku polskim
2.3. ZAKRES CZASOWY USŁUGI:
Usługa będzie wymagała 19 spotkań, każde spotkanie co najmniej 7- godzinne.
3. Okres realizacji usługi
Usługa musi zostać zrealizowana w okresie październik 2018 r. – grudzień 2018 r. Ponadto Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia usługi, w zależności od przebiegu
procesu oceny wniosków. Oferent w ofercie może zaproponować inny termin realizacji usługi, jednak
winien on mieścić się w ww. ramach czasowych.
4.Wymagania wobec Oferentów
O realizację powyżej opisanej usługi mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które:
a)
W ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 5 usług doradczych w zakresie optymalizacją
produkcji
b)
Przedstawili metodykę realizacji usługi, która jest adekwatna do przedmiotu zamówienia oraz do
branży, w której działa Zamawiający.
c)
Dysponują co najmniej 2-osobową kadrą spełniającą wymogi określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
d)
Nie są powiązane 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 5 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
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5.Warunki dodatkowe
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki
wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
a) Prowadzenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Programu Operacyjnego
POLSKA WSCHODNIA 2014-2020
b) Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez PARP bądź inne instytucje zaangażowane
w proces zarządzania funduszami UE
c) Zmiana członków zespołu realizującego usługę będącą przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego może być dokonana wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Niedopuszczalne
jest zmiana kadry na osoby o mniejszym doświadczeniu czy niższych kompetencjach.
W sytuacjach losowych związanych ze zmianą kadry Wykonawca winien do pisma z prośbą
o zmianę dostarczyć komplet obiektywnych dokumentów potwierdzających okoliczności losowe
(np. zaświadczenie z pobytu w szpitalu).
d) Wykonawca po zrealizowaniu usługi przeniesie na Zamawiającego całość praw autorskich,
majątkowych, twórczych i praw zależnych w zakresie wszelkich utworów powstałych w wyniku
realizacji usługi. Wykonawca zobowiązuje się do archiwizacji raportów z wykonanej usługi bez
udostepnienia ich osobom trzecim.
e) Każdy konsultant uczestniczący w realizacji usługi na etapie jej rozpoczynania będzie
zobligowany do podpisania klauzuli poufności w zakresie tajemnic Zamawiającego. Klauzula
poufności dotyczyć będzie również Wykonawcę. Konsekwencją złamania tej klauzuli będą kary
finansowe dla konsultantów/Wykonawcy w wysokości: 25 tysięcy złotych (konsultant), 100
tysięcy złotych (Wykonawca).
f) Do opracowanych dokumentów uwagi wnosić może Zamawiający - Wykonawca winien
uwzględnić wskazane uwagi i zastrzeżenia i uzupełnić o nie w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.
g) W ramach wynagrodzenia za świadczone usługi doradcze Wykonawca winien skalkulować
wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją usługi. Zamawiający nie przewiduje
finansowania żadnych kosztów dodatkowych.
h) Oznaczenie opracowanych materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy czym stosowne oznaczenia
zostaną dostarczone przez Zamawiającego;
i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru na każdym etapie
realizacji zamówienia;
6. Wymagane załączniki
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższego zlecenia musi dołączyć do formularza oferty
następujące załączniki:
A. Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument
zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące;
B. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenie tj. potwierdzające
fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 5 usług doradczych w zakresie
optymalizacji produkcji
C. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić
pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy
sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako
kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent
będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.
W sytuacji, gdy Oferent przedłoży dokumenty, z których nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia
wymogi określone w niniejszym zapytaniu Oferta taka zostanie ODRZUCONA.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania treści oferty czy załączników – kryteria oceny będą
dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów, które wpłynęły.
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7. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
maksymalna liczba
punktów
A.
Cena netto w PLN lub EUR*
100%
100
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku
Polskiego z dnia otwarcia ofert.
Lp.

kryteria oceny ofert

Waga

8. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY
OFERTY
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A, gdzie:
Ad. A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:


najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty
netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 100 punktów
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 wartości 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 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.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 100 punktów.
Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A, stanowią łączną ocenę oferty. Oferta w
łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej
ocenie ofert . Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno
najwyższą liczbę punktów.
9. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. 6 niniejszego zapytania
ofertowego,
c)
oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
d)
dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,
e)
wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane,
f)
oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub
a)
b)
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty
przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,
Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie.
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania
ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub
uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie
pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem www.bester-sklejki.com oraz na stronie www.parp.gov.pl poprzez Lokalny System
Informatyczny
oraz
na
portalu
Baza
Konkurencyjności
pod
adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie
postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.

10. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem
Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA REALIZACJĘ USŁUGI DORADCZEJ
W RAMACH PROJEKTU „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM
PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BESTER SKLEJKI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście w siedzibie firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa, ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut.
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut.

11. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 24.09.2018 r., do godz. 16:00
w siedzibie firmy w siedzibie firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa, ul. Kolejowa 5A, 37-100 Łańcut. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje
godzina wpływu oferty.
•
Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
•
Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upłynięciem
terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu
składania ofert jest dopuszczalne.
•
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem
wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.
•
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert Zamawiający poda ceny
poszczególnych ofert, okres gwarancji oraz czas przystąpienia serwisanta do usunięcia awarii.
•
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin otwarcia
ofert: 24.09.2018 r. o godz. 16:30.
•
Po otwarciu ofert Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny i badania ofert Zamawiający
może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
•
Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
•
Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.
•
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający
Bester Sklejki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kolejowa 5a, 37-100 Łańcut
NIP: 8151548740 REGON: 690672854 KRS: 0000666263

•

ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na swojej stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.bester-sklejki.com, na stronie www.parp.gov.pl
poprzez Lokalny System Informatyczny oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

12. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania
ofert.
13. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z firmą Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między firmą Bester Sklejki Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa lub osobami wykonującymi w imieniu firmy Bester Sklejki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 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 udziałów lub co najmniej 5% 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, w szczególności pozostawanie
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.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia
o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
14. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
•
gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
•
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez
Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np.
powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod
rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
15. 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 wyjaśnień, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie do niego nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert.
•
Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia udziela Pan Adam
Bester, e-mail: adam@bester-sklejki.com
Bester Sklejki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kolejowa 5a, 37-100 Łańcut
NIP: 8151548740 REGON: 690672854 KRS: 0000666263

•

Wszelkich informacji dotyczących technicznych aspektów przedmiotu zamówienia udziela Pan
Adam Bester, e-mail: adam@bester-sklejki.com

16. ZAŁĄCZNIKI
a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – Załącznik nr 2
c) Wzór zestawienia potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę doświadczenia– Załącznik nr 3
Z poważaniem
Adam Bester

Bester Sklejki
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Kolejowa 5a, 37-100 Łańcut
NIP: 8151548740 REGON: 690672854 KRS: 0000666263

