
 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, 

„Opracowanie innowacyjnych przegubów międzyczłonowych o unikalnej lżejszej 

konstrukcji pochłaniającej energię zderzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pasażerów w transporcie publicznym”  

w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”  

 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

Nazwa i adres 

zamawiającego:  

EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Jasnogórska 9 

31-358 Kraków 

woj. małopolskie 

Tryb udzielania 

zamówienia:  

Konkurs ofert 

Data ogłoszenia 

zapytania 

ofertowego:   

 

22.06.2018 

Data złożenia 

oferty:  

Oferty można składać do dnia 03.07.2018 do godziny 23:59 

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta. 

Opis przedmiotu 

zapytania 

ofertowego: 

Wykonanie łożyska wieńcowego zgodnie z załączoną dokumentacją: 

1. ECaBus_0006102-1_Lozysko_wiencowe_-_wytyczne 

 

oraz poniższymi specyfikacjami technicznymi: 

 

Specyfikacje techniczne dla łożyska: 

1. Wymiary: D= 400-600 mm, h= 50. 

2. Kąt wychylenia: β= 60° 

3. Obciążenia eksploatacyjne:  

a. Dla kierunku obciążenia wzdłużnego ( x) wartość 

obciążenia statycznego 213kN; dla dynamicznego 60 kN 

b. Dla kierunku obciążenia poprzecznego ( y) wartość 

obciążenia statycznego równe 168kn; dla wartość dla 

dynamicznego równie 47 kN 

c. Dla kierunku pionowego ( Z) wartość obciążenia 



statycznego 30 ±15 kN; wartość obciążenia dynamicznego 

20±15 kN. 

4. Obciążenia maksymalne:  

a. Dla wzdłużnego kierunku obciążenia wartość obciążenia 

równa +600/-350 kN 

b. Dla poprzecznego kierunku obciążenia wartość obciążenia  

±530 kN 

c. Dla pionowego kierunku obciążenia wartość obciążenia 

równa ±250 kN 

5. Czas pracy: 15 lat 

6. Preferowane bezobsługowe 

7. Mogące pracować w : 

a. Roczna wilgotność otoczenia ≤ 75%; szczególne 

przypadki od 95% do 100% 

b. Zakres temperatury: -40°C +80°C 

c. Zapylenie: Duże 

8. Dodatkowe uwagi:  

a. Preferowane spełnianie normy EN 45545 ( minimum 

HL1) 

Kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze 

dla transportu.  

Warunki 

udziału  

w postępowaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

➢ uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 

spółki osobowej; 

➢ posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

➢ pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

➢ pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej; 

➢ pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności tych osób 

Oferent powinien posiadać odpowiednie zasoby osobowe zdolne do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji usługi badawczej 



 

 

 

 

 

 

 

korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie 

minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do 

realizacji usługi badawczej. 

 

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać 

się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego 

Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z 

zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego 

zapytania). 

 

Termin 

realizacji 

przedmiotu 

oferty:  

 

Październik 2018 

Kryteria 

wyboru oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria: 

 

1. cena – 80 pkt. (80%)  

2. czas wykonania usługi – 20 pkt. (20%)  

 

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według 

poniższego wzoru: 

 

𝑃𝑖 =  
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
 gdzie 

 

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” 

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen 

zaproponowanych przez wszystkich oferentów 

Ci - cena całkowita oferty nr „i” 

 

2. Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie 

przyznawana według poniższego schematu 

0 pkt. – czas wykonania dłuższy niż 4 miesiące 

16 pkt. – czas wykonania do 3 miesięcy 

20 pkt.  – czas wykonania do  2 miesięcy  

 

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty.  

W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego 

oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie 



 

 

 

 

 

 

 

przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium. 

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje 

oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na 

realizację przedmiotu zamówienia.  

Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku 

powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór 

Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).  

Oferta musi 

zawierać 

następujące 

elementy 

 

 

• Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr 

KRS/EDG),  

• Datę przygotowania i termin ważności oferty  

• Zakres i szczegółowy opis oferowanych przedmiotów zapytania 

• Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu 

ofertowym kryteriów wyboru oferty, 

• Cenę całkowitą netto i brutto, 

• Warunki i termin płatności, 

• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty, 

• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-

mail), 

• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty. 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować 

odrzuceniem oferty. 

Sposób 

składania 

oferty: 

 

Ofertę można złożyć: 

1. Elektronicznie na adres: zakupy@ec-e.pl 

lub 

2. W wersji papierowej lub osobiście w siedzibie firmy 

EC Engineering Sp. z  o.o. 

Ul. Jasnogórska 9 

31-358 Kraków 

 

z dopiskiem : „Oferta na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego 

określonego kodem: CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty 

pomocnicze dla transportu.” 

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się 

data wpłynięcia oferty do firmy. 

Sposób i termin 

wyboru oferty, 

powiadomienie 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą 

liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w 

poszczególnych kryteriach oceny oferty. 



oferentów:  

Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

  

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki 

sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności 

formalnych(złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych 

(zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) 

zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania. 

 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu 

odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia 

przeciw Zamawiającemu.  

 

Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w 

szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, 

dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego 

prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże 

się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu 

zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania 

przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja 

o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie 

przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie z zapisami Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania 

ofertowego, bez podania przyczyny. 

Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 

14 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty. 

 

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

Załączniki: 1. ECaBus_0006102-1_Lozysko_wiencowe_-_wytyczne 

2. Formularz ofertowy 

3. Oświadczenie o braku powiązań 

 
Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu zapytania 

ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją 

„Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta). 



W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej 

instytucji publicznej.  

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela  Pan Krzysztof Figura, 

kfigura@ec-e.pl ; T +48 12 341 89 63, Kom 532 750 612 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.ec-e.pl 


