
 

 

 

IRB.042.3.15.2019      Nawojowa, dnia 17 września 2019 r. 

 
 
 
 
…………………………………………………… 
           (pieczęć nagłówkowa) 

 

Zapytanie ofertowe  
 
 
 

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia 
 

1. Zamawiający: 
Gmina Nawojowa 
Ul Ogrodowa 2 
33-335 Nawojowa 
tel: 18 445 70 67 
 

2. Postanowienia ogólne. 
1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia na każdym jego etapie, a także do pozostawienia postępowania 
bez wyboru oferty. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

3) Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. 
Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania oferentów do uzupełniania 
brakujących dokumentów. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
5) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę. 
6) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej w miejscu, w którym zamieszczone zostało zapytanie ofertowe oraz 
przekazana oferentom, którzy złożyli oferty w jeden ze wskazanych sposobów: drogą 
elektroniczną, za pomocą fax lub pocztą. 

7) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści 
niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Dostawa wyposażenia warsztatu dla 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nawojowej”. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu 
zapytania. 
 

II. Informacje dodatkowe. 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest p. Mariusz Lelito / Elżbieta 

Nowicka.  
2.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek wpłynął 



 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu na składanie ofert. Jeżeli pytania wpłynęły po upływie tego terminu lub dotyczą 
udzielonych wcześniej wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 
3.    Umowa na dostawę zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
4.    Termin wykonania zamówienia: do 04.10.2019r. 
5.    Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100. 
Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg 
następującego wzoru: 
Kryterium Cena: C = Cmin / Coo x 100 pkt 
gdzie: 
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena 
Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert 
6.    Załącznikami do niniejszego zapytania i jego integralną częścią są: 
1)     opis przedmiotu zapytania; 
2)     formularz ofertowy 

7. Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania. Cena 
brutto za wykonanie całości zadania jest podstawą dokonania oceny.  

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy 
Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 25 września 2019 roku 
do godz. 09:00 z napisem: 
 
„Oferta na: „Dostawa wyposażenia warsztatu dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w 

Nawojowej” oraz z dopiskiem: Nie otwierać przed 25 września 2019 r. do godz. 09:10” 

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą 
rozpatrywane. 
 
  
 
 

Zatwierdzam: 
 
Wójt Gminy Nawojowa 
dr inż. Stanisław Kiełbasa 

 
 

…………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Zał. Nr 1 do zapytania  
 

Opis przedmiotu zapytania 
 

Przedmiotem zapytania jest dostawa do tworzonego warsztatu Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów 
Komunalnych w Nawojowej następującego wyposażenia wg. poniższej specyfikacji: 
 

• Stół warsztatowy – 1 szt.: 

✓ wymiary gabarytowe: min. 1900 x 850 x 700 mm, 

✓ nośność konstrukcji 1000 kg, 

✓ cofnięta poprzeczka umożliwiająca wjazd kontenerka pod stół, 

✓ solidna konstrukcja z profili kwadratowych, 

✓ zabudowa pod blatem:  min. 4 szuflady, moduł wąski, drzwi duże 596x270 mm, 

✓ szuflady na prowadnicach rolkowych - wysuw szuflad 100 % nośność szuflady: 100 kg, 

✓ zabezpieczenie przed wypadaniem, 

  

• Szafa warsztatowa – 1 szt.; 

✓ szafa warsztatowa z dwoma półkami i dwoma szufladami, 

✓ wykonana z blachy stalowej o gr. 1 mm,  

✓ w tylnej części umieszczono płyty perforowane, które umożliwiają zamocowanie uchwytów na 

narzędzia i pojemniki,  

✓ wymiary w x sz x gł – min. 190 x 90 x 55, 

 

• Wiertarka udarowa – 1 szt.: 

✓ typ zasilania elektryczne,  

✓ moment obrotowy: min. 5,5 Nm,  

✓ moc min. 800 W,  

✓ prędkość obrotowa: min. 9000 rpm,  

✓ walizka transportowa,  

✓ ilość biegów: min. 2,  

✓ regulacja obrotów pokrętłem,  

✓ udar,  

 

• Imadło ślusarskie obrotowe – 1 szt.: 

✓ rozwarcie szczęk min. 15 cm,  

✓ masa: min 15 kg, 

✓ rodzaj mocowania: obrotowe,  

✓ wykonane ze stali węglowej,  

 

• Szlifierka stołowa – 1 szt.,  
✓ moc: min 580 W, 
✓ zasilanie: 230 V,  
✓ średnica tarczy: 200 mm,  
✓ średnica otworu tarczy: 32 mm,  
✓ prędkość obrotowa: min. 3500 rpm,  
✓ wyposażenie podstawowe: tarcza o uziarnieniu 24, tarcza o uziarnieniu 60, 

 

• Spawarka inwertorowa – 1 szt.,  
✓ napięcie zasilania: 230 V,  
✓ zakres spawania: 10 - 225 A,  
✓ max średnica elektrody: 4 mm,  

 

• szlifierka kątowa – 1 szt.,  
✓ zasilanie elektryczne, 
✓ średnica tarczy: 125 mm,  
✓ moc: min. 1800W,  
✓ max prędkość obrotowa – min. 7500 rpm,  



 

tłumienie drgań,  
✓ wyposażenie podstawowe: kołnierz mocujący, osłona, nakrętka mocująca, klucz oczkowy,  

 

• sprężarka – kompresor – 1 szt.: 
✓ rodzaj sprężarki – tłokowa,  
✓ ciśnienie maksymalne – 10 bar,  
✓ wydajność ssania – 320 l/min,  
✓ wydajność wydmuchu – 250 l/min,  
✓ pojemność zbiornika – 90 l,  
✓ rodzaj silnika 3 fazowy,  
✓ ilość cylindrów – 2,  
✓ ilość stopni sprężania – 1, 

 

• wiertarko - wkrętarka  - 1 szt.: 
✓ maks. moment obrotowy  46/28 Nm,  
✓ napięcie akumulatora – 4500 min-1, 
✓ pojemność akumulatora – 4,0 Ah,  
✓ typ ogniw Li-Ion,  
✓ maks. średnica wiercenia w drewnie 35 mm,  
✓ maks. średnica śrub 8 mm,  
✓ chwyt wewnętrzny sześciokątny ¼. 

 

• zestaw narzędzi – 1 kpl 
✓ profesjonalny zestaw narzędzie w aluminiowej walizce serwisowej – 127 cz., 
✓ wszystkie narzędzia wykonane ze stali chromo wanadowej,  
✓ możliwość zamknięcia na zamek. 
 
Zawartość: 
próbnik elektryczny 220-250V, 
zestaw wkrętaków 4 szt. płąskie i krzyżowe, 
szczypce nastawne 250 mm, 
obcęgi 250 mm, 
szczypce uniwersalne – kombinerki, 
szczypce z cięciem bocznym 175 mm, 
szczypce płaskie 175 mm, 
nożyce ręczne (uniwersalne), 
pilnik do metalu, 
klucze imbusowe z kulkami 9 szt. (od 1,5 do 10 mm), 
klucze płasko-oczkowe 9 szt. (od 8 do 22 mm), 
klucz nastawny "Szwed" 250 mm. 
punktaki i przecinaki 5 szt., 
wkrętaki precyzyjne 3 szt. wraz z pokrętłem, 
szczypce elektryczne do zaciskania końcówek i zdejmowania izolacji, 
szczypce do pierścieni osadczych z 4 końcówkami, 
nóż metalowy z zestawem wymiennych ostrzy, 
latarka, 
piłka do metalu z zestawem brzeszczotów, 
poziomica, 
końcówki do zarabiania kabli. 

 
Szczegółowe warunki dostaw i dokumentacji. 

• Wykonawca dostarczy zamówienia do punktu PSZOK Zamawiającego przy ul. Nadbrzeżnej 14 

a w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14.00 najpóźniej do 04.010.2019r. 

Koszt transportu pokrywa Wykonawca.  

• Niezbędne dokumenty materiałowe, przewozowe, świadectwa jakości, atesty bezpieczeństwa 

oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do eksploatacji kontenerów na terytorium Polski oraz 

potwierdzające zgodność dostarczonych kontenerów z obowiązującymi normami jakości i 

bezpieczeństwa należy dostarczyć wraz z dostawą kontenerów i pojemników 



 

 
……………………… 

(nazwa wykonawcy) 
……………………… 
(adres wykonawcy) 

……………………… 
(nr telefonu i faksu) 

……………………… 
(NIP i REGON/PESEL) 

 

Formularz ofertowy 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pt.: „Dostawa wyposażenia warsztatu 

dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Nawojowej” oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia, na warunkach: 

 

1. Cena oferty: 

 

Nazwa Cena netto VAT Cena brutto 

Stół warsztatowy    

Szafa warsztatowa    

Wiertarka udarowa    

Imadło ślusarskie    

Szlifierka stołowa    

Spawarka inwertorowa    

Szlifierka kątowa    

Sprężarka - kompresor    

Wiertarko - wkrętarka    

Zestaw narzędzi    

 
Cena brutto za wykonanie całości zadania /suma/ 

 

 

2. Oświadczam, że: 

1) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami zapytania 

oraz złożonej oferty; 

2) Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia uzyskałem wszystkie 

niezbędne informacje; 

3) Jestem związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 

ofert. 



 

4) W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5) Do przesyłania informacji i oświadczeń drogą elektroniczną podaję adres  

e – mail: ………………………………@………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 


