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Zapytanie ofertowe z dnia  

16.05.2016 

 

  Przedsiębiorstwo RSGRUP Rafał Ostrowski  związku z realizacją projektu „Zakup 

innowacyjnego szalunku wraz z akcesoriami przez firmę RSGRUP Rafał Ostrowski”  

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.  

  Postępowanie mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty będzie prowadzone z 

zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców  w rozumieniu 

obowiązujących Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WP 2014 – 2020 finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Realizowany projekt finansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej 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 

projektów – Rozwój MŚP. 

1. Informacje o zamawiającym  (beneficjent)  

RSGrup Rafał Ostrowski  

Orzechowce 62C 

37-712 Orzechowce  

NIP 6262483327 

REGON 277604565 

info@szalowanie.pl 

W imieniu zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakt z wykonawcami jest Rafał 

Ostrowski. Kontakt z zamawiającym wyłącznie  pisemny lub drogą elektroniczną  

2. Wymagania dotyczące Oferentów: 

1. Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe 

niezbędne   do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego 

2. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: 

- została złożona po wyznaczonym terminie, 

- nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania oferty bez podania 

przyczyny. 

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert cząstkowych. 

 

3. Rodzaj zamówienia  

Dostawa  

mailto:info@szalowanie.pl
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4. Nazwa zamówienia  

Zestaw szalunków ściennych wraz z akcesoriami  

5. Przedmiot zamówienia  

 

Kod CPV zamówienia to 44000000-0  

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu innowacyjnych  szalunków ściennych 

wraz z akcesoriami a przede wszystkim ze złączem zespołów płyt szalunkowych.   

  System szalunkowy przeznaczony do formowania konstrukcji betonowych przy 

realizacji małych i średnich obiektów budowlanych, jak również wielkowymiarowych 

obiektów inżynieryjnych. Wybór szalunków tej firmy nastąpił w oparciu o ich innowacyjność, 

która jest podstawą realizacji projektu. Szalunek będący przedmiotem zamówienia posiada 

opinię o innowacyjności, która jest uzasadnieniem wyboru.  

Parametry techniczne zamówienia  

1. Płyta RHiNO  90x270 – 20 szt. 

2. Płyta RHiNO  75x270– 20 szt. 

3. Płyta RHiNO  65x270– 20 szt. 

4. Płyta RHiNO  60x270– 20 szt. 

5. Płyta RHiNO  55x270– 20 szt. 

6. Płyta RHiNO  50x270– 20 szt. 

7. Płyta RHiNO  45x270– 20 szt. 

8. Płyta RHiNO  30x270– 20 szt. 

9. Narożnik wewnętrzny RHiNO  30x30x270 – 20 szt. 

10. Płyta RHiNO  90x135– 20 szt. 

11. Płyta RHiNO  75x135– 20 szt. 

12. Płyta RHiNO  65x135– 20 szt. 

13. Płyta RHiNO  60x135– 20 szt. 

14. Płyta RHiNO  55x135– 20 szt. 

15. Płyta RHiNO  50x135– 20 szt. 

16. Płyta RHiNO  45x135– 20 szt. 

17. Płyta RHiNO  30x135– 20 szt. 

18. Narożnik wewnętrzny RHiNO  30x30x135 – 20 szt. 

19. Ściąg szalunkowy L – 75 cm – 150 szt. 

20. Ściąg szalunkowy L- 100 cm – 200 szt. 

21. Zamek RASTO – 760 szt. 

22. Zamek narożny RASTO – 80 szt.  

23. Zamek KOMBI – 300 szt. 

24. Ściąg centrujący – 20 szt. 

25. Nakrętka przegubowa fi 120 – 400 szt. 

26. Nakrętka fi 100 – 200 szt. 

27. Nakrętka fi 70 – 100 szt.  
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28. Nakrętka centrująca – 20 szt. 

29. Rygiel MANTO 1,00 m – 10 szt. 

30. Napinacz rygla L – 300 – 20 szt.  

31. Wspornik pomostu roboczego – 25 szt.  

32. Słupek wspornika – 25 szt.  

33. Hak transportowy – 4 szt.  

34. Kosz osiatkowany – 4 szt. 

35. Podpora pionująca RHiNO 2,7 – 6,0 – 25 szt. 

 

 

Dostawca zamówienia zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich jego elementów, zgodnie 

z ich specyfikacją.  

6. Oferty: 

 

         Oferta powinna: 

 obejmować kompleksową ofertę obejmującą cały zestaw szalunków 

 być złożona w formie pisemnej w języku polskim  

 być opatrzona datą 

 zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, telefon, faks, NIP, Regon.  

 odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego 

 być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem 

rejestrowym 

 W przypadku ofert posiadających więcej niż jedną stronę, wszystkie strony powinny 

być trwale ze sobą połączone  

Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej 

rozpatrzenia 

Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: 

1. Oferta załącznik 1 

2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym załącznik 2 

3. Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów załącznik 3 

 

7. Miejsce składania ofert 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej, przesłać Pocztą Polską  lub dostarczyć osobiście na 

adres: 

RSGrup Rafał Ostrowski  

Orzechowce 62C 

37-712 Orzechowce 
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W przypadku nadania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej o dacie złożenia oferty 

decyduje data wpływu do przedsiębiorstwa.  

Kopertę zawierającą ofertę należy opisać według następującego wzoru „ Odpowiedź na 

zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2016. Nie otwierać przed 25.05.2016” 

Termin składania ofert to 25.05.2016 

Termin otwarcia ofert 26.05.2016 w siedzibie zamawiającego 

8. Kryteria oceny oferty 

 

 Kryterium oceny ofert – wybrana zostanie oferta, która uzyska najniższą cenę, a tym 

samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego – 100% 

 W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą wartość zostanie wybrana 

oferta złożona, jako pierwsza.                                                                                                                                                           

 Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 

cyfrowo w wartości netto,                                                                                                                                 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego.          

9. Zobowiązania wykonawcy  

 

Wykonawca zobowiązuje się do : 

 Realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością  

 Wykonania innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu spójności na lata 

2014 – 2020, w tym szczególnie takich jak: 

a) Archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją usługi w ramach projektu w 

sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo  

b) Umożliwienie zamawiającemu, Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 ( IZ RPO WP 

2014 – 2020 

W celu przeprowadzenia kontroli, audytu, oraz wglądu do dokumentacji związanej z 

wykonaniem zamówienia.  

 

10. Zamówienia uzupełniające oraz częściowe  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających oraz częściowych  

 



 

str. 5 
 

11. Realizacja zamówienia  

 

Zamówienie realizowane będzie w siedzibie zamawiającego, w okresie 5 miesięcy od 

dnia podpisania umowy z wykonawcą.  

 

12. Wykluczenie wykonawcy  

 

  W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane 

podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. 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:  

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,      

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,                                                             

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

13. Informacje na temat wyboru wykonawcy zamówienia 

 

Informacje dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia zostaną opublikowane 

niezwłocznie na stronie internetowej zamawiającego- www.szalowanie.pl  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na stronach – www.szalowanie.pl ; 

www.zamowienia.podkarpackie.pl  

 

14. Postanowienia końcowe 

 

14.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania postępowania bez podania 

przyczyn 

14.2 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:  

a) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 

dokumentów programowych POPW, mających wpływ na realizację umowy;  

b) zmiany terminu realizacji usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

c)  zmiany terminu płatności.  

http://www.szalowanie.pl/
http://www.szalowanie.pl/
http://www.zamowienia.podkarpackie.pl/
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14.3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oraz częściowych. 
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Załącznik nr 1 

Oferta 

 

 

 

Data wpływu oferty:……………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  wyłonienie dostawcy 

1. Zestawu szalunków ściennych wraz z akcesoriami 

 

 

W ramach realizacji projektu „Zakup innowacyjnego szalunku wraz z akcesoriami przez 

firmę RSGRUP Rafał Ostrowski”  finansowanego z 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 projektów – Rozwój MŚP. 

 

 

Składam zamówienie na kompleksową obsługę zamówienia : 

 

Nazwa Firmy:  

Adres:  

NIP:  

REGON:  

Dane kontaktowe: 

fax, telefon, email 

 

 

OFERTA:  

L. p  Przedmiot  Oferta 

1.  Dostawa zestawu szalunków ściennych wraz z akcesoriami   

    

  Całkowity oferowany koszt realizacji zamówienia w zł: ……………………….zł netto 

słownie zł: ……………………………………………………………………... 

 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 
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Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w 

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie oraz posiada 

kwalifikację do wykonania zamówienia. 

Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert. 
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Załącznik 2 

Oświadczenie o braku powiązań  
Załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w 
stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami 
(złożone przez kierownika zamawiającego

1
) 

 

 

Imię (imiona) .................................................................................................... 
 

Nazwisko  .................................................................................................... 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie jestem 

powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez: 

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

2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

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

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

 

 

........................................................ dnia .. .. …. r. 

(miejscowość) 

 

                                                           
1 Przez kierownika zamawiającego należy rozumieć osobę lub organ, który - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, statutem lub umową - jest uprawniony do zarządzania 

zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego. 

 

 

 

 

pieczęć zamawiającego 
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............................................................ 

(podpis) 

 

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......
2)

 oświadczam, że jestem 

powiązany kapitałowo lub osobowo z następującym(i) wykonawcą/wykonawcami: 

………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

 

........................................................ dnia .. .. …. r. 

(miejscowość) 

 

 

............................................................ 

                                      (podpis)  
     

 

 

 

 

 

 

                                                           
2) wymienić pkt

.
 od 1 do 4, jeżeli dotyczy 
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Załącznik 3 

Załącznik nr 3 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w 

stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów 
Złożone przez: 

2
 

 pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie 

zastrzeżonych dla siebie czynności 
 pracownika zamawiającego wykonującego czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 osobę, nie będącą pracownikiem zamawiającego, wykonującą czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

 

Imię (imiona) .................................................................................................... 
 

Nazwisko  .................................................................................................... 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, 

że: 

1) nie ubiegam się o udzielenie zamówienia; 

2) nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z żadnym z wykonawców, poprzez: 

5. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 

6. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

7. pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, 
prokurenta, pełnomocnika; 

8. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa  

                                                           
2
 zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

pieczęć zamawiającego 
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w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli; 

3) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 

 

........................................................ dnia .. .. …. r. 

(miejscowość) 

 

 

............................................................ 

(podpis) 

 

 

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa w pkt ......
2)

 podlegam wyłączeniu z 
niniejszego postępowania  

........................................................ dnia .. .. …. r. 

(miejscowość) 

 

 

............................................................ 

                                      (podpis)  
     

 

 

                                                           
2) wymienić pkt

.
 od 1 do 3, jeżeli dotyczy 


