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           TARNÓW 26.03.2021 

           

Szanowni Państwo,   

W związku z realizowaniem przez naszą firmę projektu pt. „ Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz 

sprężyn gazowych” nr projektu: POIR.01.02.00-00-0056/18-00 Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R w ramach: Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój 2014-2020  planujemy zakup ELEMENTÓW LINIOWYCH o parametrach opisanych w niniejszym dokumencie . 

W ramach procedury zakupowej - rozeznania rynku, zapraszamy do składania ofert na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) lub przesłanie 

własnego formularza ofertowego zawierającego wycenę elementów wchodzącego w skład niniejszego rozeznania rynku. 

1. Przedmiot zamówienia : 

L.p. Szt. Nazwa Producent Nr zamówieniowy 

1 
1 ŚRUBOWY MECHANIZM TOCZNY Bosch Rexroth BASA / 40x10Rx6 / FEM-E-S - 4 / 00 / 1 / 1 / T5 / R / 81K305 / 41K300 / 

2370 / 0 / 1 

2 
1 ŚRUBOWY MECHANIZM TOCZNY Bosch Rexroth BASA / 40x10Rx6 / FEM-E-S - 4 / 00 / 1 / 1 / T5 / R / 81K305 / 41K300 / 

2370 / 0 / 1 

3 1 SZYNA ENKODEROWA Bosch Rexroth IMS2A-KSA-020-SNS-P-MA-AK-1-AC-A3-D, 1616mm 

4 3 ŁOŻYSKO LINIOWE Bosch Rexroth R060001600 

5 8 ŁOŻYSKO LINIOWE Bosch Rexroth R0658 230 40 

6 12 ŁOŻYSKO LINIOWE Bosch Rexroth R073226040 

7 4 SZYNA Bosch Rexroth R1605 104 31 - 416 mm 

8 3 SZYNA Bosch Rexroth R1605 802 31, 1616mm 

9 4 WÓZEK Bosch Rexroth R1622 194 20 

10 19 WÓZEK LINIOWY Bosch Rexroth R1651 823 20 

 

2. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia 

 

3. Miejsce dostawy: 

Budynek CBR przy ul. Wiesława Wody 29 w Tarnowie – hala prototypowni  

 

4. Osoby do kontaktu: 

Do porozumiewania się z Oferentami, w sprawach związanych z postępowaniem – Maria Korzeniowska maria.korzeniowska@elplc.pl 

Do porozumiewania się  z Oferentami w sprawach technicznych: Justyna Filipowska   – justyna.filipowska@elplc.pl 

 

5. Warunki udziału w niniejszym postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, 

 W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość; 

 

6. Wykluczenie z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku: 

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

 

7. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin dostarczenia ofert: 

 Termin i miejsce składania ofert to: 30 marca 2021 r. na adres e-mail: maria.korzeniowska@elplc.pl lub justyna.filipowska@elplc.pl 

 Oferent składa ofertę cenową na elementy wchodzące w skład niniejszego rozeznania rynku. Cena musi uwzględniać wszystkie przedstawione 

wymagania oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i 

wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego odnoszącymi się do przedmiotu zmówienia. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu  ujęte w 

obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez 

Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia. 

 Oferent powinien w ofercie zawrzeć informację o kosztach transportu, pakowania lub innych jeśli nie są wliczone w cenę oferowanych 

elementów. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż ewentualne dodatkowe koszty z tego tytułu będą ponoszone przez Oferenta (Wykonawcę). 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) lub przesłanie własnego formularza ofertowego zawierającego 

wycenę elementów wchodzącego w skład niniejszego rozeznania rynku. 

 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami 

w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia 

postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji. 
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 Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego postępowania i wymagań Zamawiającego określonych 

w niniejszym postępowaniu ofertowym. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

 Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku. 

8. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 
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 Załącznik nr 1  

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

…………………………..………. 

(pieczęć nagłówkowa lub  dane teleadresowe Wykonawcy)                                                                                              (miejscowość, data) 

 

                  

DO ZAMAWIAJĄCEGO 

ELPLC S.A 

ul. Rozwojowa 28  

33-100 Tarnów 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

……………………………………………………. 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

Numer telefonu………………………………………………………………………………………….………… 

email:….…………………………….………………………………………… 

REGON  (jeśli dotyczy)……………………………………… NIP/PESEL ……….…………………………………….………………… 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty dot. dostawy ELEMENTÓW LINIOWYCH w ramach Projektu pt. „ Nowatorski ciąg 

technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych” nr projektu: POIR.01.02.00-00-0056/18-00 Działanie: 1.2 

Sektorowe programy B+R w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  proponuję następującą cenę za realizację przedmiotu 

zamówienia: 

 

Lp. Nazwa Oferta 

1 Cena netto  

2. VAT  

3. Cena brutto  

4. Termin realizacji zamówienia [w miesiącach]  

Podpisując niniejsza ofertę oświadczam jednocześnie, że: 

a) Zapoznałem/łam się z treścią postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

b) Spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku  

c) Oświadczam, że zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

d) Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz koszty realizacji i nie ulegnie zmianie przez  okres 

związania ofertą oraz przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

e) Realizacja zamówienia będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku. 

f) Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania 

rynku 

g) Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.  

h) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i wykwalifikowanym personelem 

zdolnym do wykonania zamówienia.  

i) Oświadczam, że wobec firmy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.  

j) Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z 

prawdą. 

k) Oferta jest ważna przez 30 dni od dnia zakończenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku. 

 

/pieczątka i/lub podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/ 


