Toruń, 21.12.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns

INFORMACJE OGÓLNE:
Numer referencyjny postępowania: 06/2018/proj.C/3.2/POIS
Szacunkowa wartość zamówienia:
Szacunkowa wartość zamówienia – 12 000 000 Euro, tj. 51 740 400 PLN
Szacunkowa wartość 1 sztuki: 60 000 Euro

KOD CPV: 34620000, 34620000-9
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.
Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia
przedmiotowego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE.
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A.
www.laude.pl w zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane będzie w
Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Zakupione wagony będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki
zakupowi wagonów” (projekt nr POIS.03.02.00-00-0029/18). Zakupione wagony będą częścią szerszego
zamówienia w ramach projektu. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na zakup przedmiotu
zamówienia niniejszego postępowania w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego,
śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Rozdział 1. Zamawiający:
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP 9562224293
REGON 340461640

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do
przewozu kontenerów typu Sgmmns.
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2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem
wyłącznie fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania
ofertowego.
3. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego - uruchomienie
nowych tras.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne
wymagania:
Niezbędne wyposażenie:
- 4 – osiowy wagon typu Sgmmns40’
- kompozytowe klocki hamulcowe
- system hamulcowy S
- 20% wagonów musi być wyposażonych w hamulec ręczny obsługiwany z poziomu toru
- Wagon musi posiadać zawór rozrządczy, i samoczynny nastawiacz skoku tłoka zgodne z normą UIC
Parametry urządzeń:
-Szerokość toru 1435mm
-Wózki typu Y25Ls-K
- maks. obciążenie osi 22,5t
-Zestawy kołowe o maks. Ø 920mm
-Długość wagonu maksymalnie 13650mm
- Min. i maks. wysokość ładowna podłogi: 1095mm-1155mm
-Promień skrętu pojedynczego wagonu: R=35m
-Promień skrętu dla zespołu pociągowego: R≥150m
-urządzenie ciągłowe o wytrzymałości 1000 kN
-hak ciągłowy: 1000 kN,
-sprzęg śrubowy: 850 kN
-zderzaki zgodne z wymaganiami TSI
Masy
- Maksymalna masa netto wagonu 15 ton +/- 3%, z zastrzeżeniem jednak, że wagon może być
użytkowany tylko z załadowanymi kontenerami, aby jego masa wynosiła min. 16 ton
- minimalna możliwość załadunku 74,5 ton z możliwością załadunku 1 kontenera 40’ – 74,5 t lub 2
kontenerów 20’ – 37,25 t każdy
- maksymalna waga łączna załadowanego wagonu 90t
5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia parametrów wymaganych
przez Zamawiającego, Wykonawca na etapie składania oferty oświadczy, że posiada poniższe
dokumenty, a wraz z dostawą przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu następujących dokumentów:
− Ogólne rysunki wagonów oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć
− Certyfikat TSI wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
− Homologacja typu i dopuszczenie do eksploatacji wydane przez odpowiedni organ na terenie
Unii Europejskiej,
− Wyniki badań konstrukcyjno-wytrzymałościowych
2

−
−
−
−
−
−
−
−

Świadectwo sprawności technicznej
Deklaracja zgodności każdego wagonu z Typem
Dokumentacja DSU
Gwarancja na 24 miesiące od daty odbioru wagonu. W przypadku elementów, dla których
zgodnie z normami UIC wymagane są inne warunki, wskazanie 2 lat gwarancji zgodnie z
normami.
Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów,
Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone
Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wymaga się, aby 1 komplet
dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Rejestracja wagonów w Polsce, a w przypadku rejestracji w innym kraju europejskim wskazanym
przez Dostawcę pod warunkiem, że Zamawiający udzieli zgody na rejestrację poza Polską i
możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej
Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi
obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV),
zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w
Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego minimalne
wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu ofertowym bądź rozwiązań lepszych
technicznie i jakościowo i jednocześnie spełniających minimalne wymagania Zamawiającego.
Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku uchybienia temu obowiązkowi - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
7. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez Zamawiającego, na warunkach
określonych w umowie i będzie miał miejsce w siedzibie Wykonawcy.
Rozdział 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1) Sytuacja podmiotowa:
Warunek:
W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia
do z udziału w postępowaniu.
Opis sposobu dokonywania oceny:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy zamawiający żąda:
a. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się
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dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Warunek:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie
o treści wskazanej w formularzu ofertowym.
3) Doświadczenie wykonawcy:
Warunek:
Wykonawca winien wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
postępowania co najmniej trzy dostawy wagonów specjalistycznych, w tym co najmniej jedna
dostawa wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów.
Opis sposobu dokonywania oceny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację ww. trzech dostaw i
złoży wraz z ofertą dowody potwierdzające należyte wykonania tych dostaw, np. referencje od trzech
podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw. Dane dotyczące
zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego.
4) W celu wykazania, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:
− Oświadczenia o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5
Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia - wagonami. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zweryfikuje załączone oświadczenie na
etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty zawierające takie
oświadczenie.
− Oświadczenia o akceptacji warunków umowy – Zamawiający zweryfikuje załączone
oświadczenie na etapie oceny ofert. Dopuszczone zostaną do dalszej oceny wyłącznie oferty
zawierające takie oświadczenie. Wzór umowy dostawy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego i jest dostępny po kliknięciu w link na końcu zapytania.
− Harmonogramu dostaw przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie max. 20 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy.
Przedłożony przez Wykonawcę w ofercie harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy, w
oparciu o który będą realizowane dostawy poszczególnych partii przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminów cząstkowych określonych w harmonogramie z
zastrzeżeniem, że dokonywane zmiany terminów nie mogą prowadzić do wydłużenia końcowego
terminu realizacji umowy - tj. nie mogą prowadzić do wydłużenia terminu realizacji poza 20
miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych
przez wykonawcę dokumentów bądź oświadczeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
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Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 –
spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Rozdział 4. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym
kapitałowo bądź osobowo 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.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa wyżej Wykonawca jest zobowiązany
do złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia zawiera
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Rozdział 5. Termin realizacji zamówienia, warunki dostawy oraz warunki płatności:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie maksymalnie 20 miesięcy
liczonych od dnia zawarcia umowy.
2. Realizacja dostaw będzie odbywała się w oparciu o harmonogram załączony przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem ust. 1.
3. Miejsce dostawy: terminal w Zamościu – Centrum Logistyczne Laude Smart Intermodal S.A. Stacja
Kolejowa PKP LHS Bortatycze, Wysokie 2. Dostawa odbędzie się na warunkach CIP Incoterms
2010. Dostawa ma obejmować transport do miejsca przeznaczenia.
4. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień przekazania ostatniego wagonu do Inspekcji,
zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy.
5. Warunki płatności ustala się następująco:
− Płatności będą przekazywane sukcesywnie w terminie 14 dni od dnia odbioru technicznego
danej partii wagonów i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, aż do uiszczenia w
sumie kwoty odpowiadającej całkowitej wartości netto przedmiotu umowy powiększonej o
należny podatek VAT.
Pozostałe zasady dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego.
Rozdział 6. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w
którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej
ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu
Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
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3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z
uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz
podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30
dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy,
stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Rozdział 7. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku z czym oferta musi
być złożona na całość przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się wyłącznie formę pisemną składania ofert. Dopuszcza się oferty sporządzone w
języku polskim oraz języku angielskim.
4. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dokumenty:
− Formularz ofertowy złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z
zawartymi w nim oświadczeniami,
− Wypełnione zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy oświadczenia, których wzory stanowią Załączniki nr 2 i 3 do Zapytania
ofertowego,
− dokumenty, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 1) Zapytania ofertowego,
− oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 5
Zapytania ofertowego wraz z przedmiotem zamówienia - wagonami. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3,
− dowody potwierdzające należyte wykonania dostaw, np. referencje od trzech podmiotów
(odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw, o których mowa w Rozdziale
3 pkt 3) Zapytania ofertowego,
− Harmonogram dostaw przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 4) Zapytania
ofertowego,
− pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzającej prawo do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile uprawnienie do nie wynika z dokumentu
rejestrowego.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. na adres spółki Laude
Smart Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń w terminie do dnia 29.01.2019 r. do
godziny 16:00 na ww. adres.
6. Ofertę należy opisać następująco: „Oferta handlowa na dostawę 200 sztuk 40’ wagonów
specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns”, postępowanie nr
06/2018/proj.C/3.2/POIS
7. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać droga pocztową lub
kurierem przy czym oferta winna wpłynąć do Zamawiającego przed terminem wskazanym w ust.
5 niniejszego Rozdziału. Oferty złożone po tym terminie nie będą przez Zamawiającego
rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.01.2019 r. o godzinie. 16:10. W
otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Łukasz
Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony
przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu lub Janusza Górskiego – Vice-prezesa Zarządu.
Otwarcia i odczytania ofert dokona Łukasz Kędziora.
9. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej
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korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w
Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
10. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie
zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w
ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie
oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w
wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych
błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
Rozdział 8. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Od Wykonawcy wymaga się określenia ceny ryczałtowej netto i brutto z wyszczególnieniem należnego podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa uwzględnia całość
zamówienia i wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia.
2. Oferowana cena ryczałtowa jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego).
3. Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu
matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
4. Cena oferty winna zawierać wycenę całości zamówienia, tj. wszystkich wagonów oraz wskazanie
ceny jednostkowej jednej sztuki - jednego wagonu.
5. Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania ofertowego.
Rozdział 9. Warunki zmiany umowy:
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek
podatku VAT).
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej
(przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów miedzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności w postaci aneksu.
4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy wagonów, wyłącznie gdy zmiana
zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji dostaw poszczególnych partii
przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie, przy czym nie jest możliwa zmiana terminu
(wydłużenie) wskazanego jako końcowy termin realizacji zamówienia.
6. Zmiany w zakresie końcowego terminu realizacji zamówienia są dopuszczalne w sytuacji, w której
konieczność zmiany będzie wynikała z okoliczności obiektywnych i niezależnych od stron umowy,
powodujących niemożliwość wykonania umowy w określonym w umowie terminie.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w sytuacjach przewidzianych w treści Sekcji 6.5.2.
pkt. 22) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020.
Rozdział 10. Kryteria oceny oferty
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Kryteria oceny oferty (w nawiasie podano wagi):
1. oferowana cena (70%)
2. termin realizacji zamówienia (30%)
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

Lp.

Kryterium

1.
Kryterium 1 – Cena
2.
Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia
SUMA

Liczba
punktów
(waga)
70
30
100

Cena:
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty =

cena oferty najniższej x 70
cena oferty ocenianej

Termin realizacji zamówienia:
W kryterium „Termin realizacji zamówienia” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta zawierająca
najkrótszy termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia to dzień przekazania ostatniego
wagonu do Inspekcji, zgodnie z warunkami określonymi w treści umowy. Porównanie ofert nastąpi na
podstawie danych wskazanych w treści Formularza ofertowego. W przypadku wskazania terminu
wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania,
dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana
w ofercie.
Skala ocen:
- 30 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia
- za każdy dzień późniejszego wykonania dostawy w porównaniu do oferty z najkrótszym terminem
wykonania zamówienia odpowiednio (minus) -1 punkt za każdy dzień wydłużający termin.
- 0 punktów otrzyma oferta z terminem wykonania zamówienia 30 dni dłuższym w porównaniu z ofertą z
najkrótszym terminem wykonania zamówienia.
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP
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aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej DUUE i bazie
konkurencyjności.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. uzyska
najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert. Informacja o wyniku
postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru
dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie
Konkurencyjności. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na
wskazany adres e-mail o jego wyniku. Zamawiający opublikuje również ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia w DUUE.
Rozdział 11: Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów. W
przypadku ich nieuzupełnienia oferta nie będzie uwzględniana w postępowaniu przy ocenie i badaniu.
Wezwanie do uzupełnienia dokumentu nastąpi jednokrotnie na etapie oceny ofert złożonych w
postępowaniu.
2. Zamawiający nie rozpatruje oferty w stosunku do której podczas badania i oceny stwierdzi
występowanie następujących okoliczności:
a) Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt – co zostało poprzedzone wcześniejszymi wyjaśnieniami
Wykonawcy złożonymi na wezwanie Zamawiającego,
d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest podać odpowiednie dane w oświadczeniu, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: osobą uprawnioną do kontaktowania się z
Wykonawcami jest Pan Janusz Górski nr telefonu: +48566190789 / 501 871 005 e-mail:
janusz.gorski@laude.pl
5. Wykonawcy mogą składać zapytania do treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udzieli
wyjaśnień, zamieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której umieszczono zapytanie
ofertowego oraz w bazie konkurencyjności.
6. Stosownie do zapisów Wytycznych, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść zapytania ofertowego, informując o tym Wykonawców w sposób taki sam w jaki
zostało upublicznione Zapytanie ofertowe.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji wykonawcy mogą wykazywać wspólnie spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, natomiast brak podstaw do wykluczenia - w tym brak powiązań
z zamawiającym - wykazuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia z osobna (każdy z wykonawców składa osobno w swoim imieniu oświadczenie, którego
wzór stanowi Załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym braku powiązań).
Rozdział 12: Informacje o unieważnieniu postępowania:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego
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bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału
w postępowaniu.
Rozdział 13: Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. Laude Smart Intermodal S.A.;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.
„Dostawa 200 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns“ postępowanie nr 06/2018/proj.C/3.2/POIS;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące zasad udostępniania informacji
publicznych ora art. 96 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z
budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy
Zamawiającym a właściwym organem;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
− nie przysługuje Pani/Panu:
a.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b.
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie;
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów;
Załącznik nr 4 - Wzór umowy;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

Z poważaniem
Marcin Witczak
Prezes Zarządu
Laude Smart Intermodal S.A.
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