
GESTO Sp. z o.o                                                                                                            www.gesto.pl

Bielsko-Biała, 08.01.
2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na usługę wynajmu stanowiska do klejenia rdzeni z
płytami

Numer zapytania ofertowego:
03/2018/POIR

Termin składania ofert:
Od dnia 27.02.2018 do dnia 07.03.2018  do godziny 15:00

Nazwa zamawiającego
Gesto sp. z o.o. 
ul. Lubuska 12/14 
40-219 Katowice
REGON – 243477828
NIP – 6462933002

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta  powinna  zostać  przygotowana  na  formularzu  oferty  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać
a. na adres korespondencyjny zamawiającego: Gesto sp. z o.o. ul. Lubuska 12/14; 40-219 Katowice
b. e-mailem na adres: m.szczepaniak@gesto.pl
3. W  piśmie  /  w  e-mailu  należy  umieścić  nazwę  i  adres  zamawiającego,  nazwę  

i adres wykonawcy oraz napis:
„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/2018/POIR -  usługa wynajmu stanowiska 
do klejenia rdzeni z płytami” .

4. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura  
Zamawiającego.

5. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane  
przez Oferenta.

Osoba do kontaktu w sprawie  ogłoszenia
Mateusz Szczepaniak  - e-mail: m.szczepaniak@gesto.pl

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajmie zespołu urządzeń wchodzących w

skład sekcji  procesu powstawania paneli  warstwowych która składa się z:  aplikatora kleju,  stołu
rolkowego  o  łącznej  długości  1300mm x  3x  2500mm.  Aplikator  kleju  powinien  posiadać  dysze
rozmieszczone  na  szerokości  ok  1200mm  i  umożliwiać  regulację  aplikacji  kleju  na  bazie
poliuretanów  do  kilku  litrów  na  minutę.  Urządzenia  powinny  być  zabezpieczone  do  pracy  w
środowisku agresywnym, szczególnie dla stali. 
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2. Wykonawca  dostarczy  na  wskazany  adres  w  województwie  śląskim  i  udostępni specjalistyczne
stanowisko do klejenia rdzeni z płytami  na okres 10 miesięcy w wyznaczonym terminie przez
zamawiającego w okresie od 07.03.2018r do 31 października 2018.

3. Wykonawca  wystawiać  będzie  Zamawiającemu  faktury  VAT  za  każdy  miesiąc  udostępnienia
urządzenia.

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca usług musi posiadać jeden z poniższych statusów płatnika VAT
2. Wykonawca usług musi posiadać wiedzę i doświadczenie w sprzedaży i obsłudze urządzeń 

przemysłowych.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy dysponują odpowiednim zapleczem 

technicznym do transportu i uruchomienia oferowanych urządzeń.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
07.03.2018 – 31.10.2018

Warunki umowy
1. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
2. Oferty,  które  nie  spełniają  wymagań  określonych  w  zapytaniu  ofertowym  nie  będą
rozpatrywane.
3. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.  Zamawiający  nie  dopuszcza
składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie
prowadzonego  postępowania.  W  takim  przypadku  Oferentom  nie  przysługują  żadne  roszczenia  w
stosunku do Zamawiającego.
5. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo
Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej
ustawie.
6. Termin ważności oferty – 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
7. Podpisanie umowy nastąpi najpóźniej do 3 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z  Oferentami
1. Wykonawca  może  zwrócić  się  na  piśmie  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Zapytania  

ofertowego najpóźniej do dnia 07-03-2018 r. do godz. 8:00. Zapytania należy składać
a. na adres korespondencyjny zamawiającego: Gesto sp. z o.o. ul. Lubuska 12/14; 40-219 Katowice
b. e-mailem na adres:  m.szczepaniak@gesto.pl

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.
3. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął  
po  upływie  powyższego  terminu,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  Zamawiający  może  udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający  oceni  i  porówna  jedynie  te  oferty,  które  spełniają  wymagania  opisane  w  przedmiocie
zamówienia.. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o kryterium cenowe i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100% = liczba punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższa ocenę końcową.

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy posiadają powiązania osobowe lub
kapitałowe z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się  wzajemne powiązania  między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu  Beneficjenta  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.

Realizacja projektu
Zapytanie  ofertowe  związane  jest  z  uczestnictwem  Zamawiającego  jako  Wnioskodawcy  w  Programie
Operacyjnym Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez  przedsiębiorstwa”  --  nazwa  realizowanego  projektu:  „Realizacja  prac  B+R  celem  opracowania
drogowych paneli akustycznych z materiałów pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych.”.
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
       

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

OFERTA

Dane Wykonawcy
Imię i nazwisko ……………………………………………
Adres ………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………………………
Adres e – mail………………………………………………………

W odpowiedzi  na zapytanie ofertowe nr  03/2018/POIR z dnia  ………………….. przedstawiam poniższą
ofertę na usługę wynajmu stanowiska do klejenia rdzeni z płytami.

Cena wykonania usługi: ………………… brutto/miesięcznie

Oświadczam,  iż  zapoznałem/iśmy  się  z  warunkami  zapytania  ofertowego  i  nie  wnoszę  
do  niego  żadnych  zastrzeżeń  oraz  zdobyłem/liśmy  konieczne  informacje  i  wyjaśnienia  
do przygotowania oferty.
Oświadczam, iż uważam się za związanego/ą ofertą przez okres 30 dni  kalendarzowych licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
Oświadczam,  iż  w  przypadku  wyboru  przez  Zamawiającego  niniejszej  oferty  zobowiązuję/my  się  do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym, tj.:

1. Jestem płatnikiem VAT 

2. Posiadam  infrastrukturę  techniczną  umożliwiającą  realizację  usługi  wyszczególnioną  w
Zapytaniu ofertowym.

3. Dysponuję  odpowiednim zapleczem technicznym do transportu  i  uruchomienia  oferowanych
urządzeń

……………………………………….
(podpis osoby/osób posiadającej/ych

uprawnienia 
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym

………………………………..
      Miejscowość i data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego Nr 03/2018/POIR z dnia  ………………… 
na usługę wynajmu stanowiska do klejenia rdzeni z płytami. 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko), działając w imieniu i na rzecz :

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

……………………………………………………………………………………………………………
                              (dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy)

oświadczam, że:

Wykonawca  nie  jest  powiązany  osobowo  lub  kapitałowo  z  Zamawiającym,  tzn.  nie  występują  żadne
powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  w  rozumieniu  wzajemnych  powiązań  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

……………………………………….
(podpis osoby/osób posiadającej/ych

uprawnienia 
do reprezentowania Wykonawcy)
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