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Skawina, dnia 15.06.2021 r.  

                                                                              
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 52/2021/K   
z dnia: 15.06.2021 r.  

dostawę Materiałów na formy piaskowe (Piasek formierski chromitowy) 

dla projektu pn. „Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych” 

realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 
Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę Materiałów na formy piaskowe (Piasek 
formierski chromitowy) 

I. 
Tytuł zamówienia 

Dostawa Materiałów na formy piaskowe (Piasek formierski 

chromitowy) 

II. Termin składania ofert 23.06.2021 r.  

III. 

Nazwa Zamawiającego 

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o. o.  
z siedzibą w Skawinie 
adres: 32-050 Skawina, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3 
KRS 0000153058, NIP 679-277-26-02, REGON 356696218 
 

IV. 

Miejsce i sposób 

składania ofert 

Oferta może być złożona w wersji papierowej w siedzibie  
Zamawiającego pod adresem: 
 
32-050 Skawina, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3 
z dopiskiem na kopercie: „Oferta dot. Projektu nr. POIR.04.01.04-
00-0068/17-00, na dostawę Materiałów na formy piaskowe 
(Piasek formierski chromitowy)” 
lub w wersji elektronicznej, w pliku PDF, przesłanym na adres e-
mail: specodlew@specodlew.com.pl (zeskanowany, podpisany 
dokument). 
 
W tytule wiadomości należy podać: „Oferta dot. Projektu nr. 
POIR.04.01.04-00-0068/17-00, na dostawę Materiałów na formy 
piaskowe (Piasek formierski chromitowy)”. 
 
Oferty złożone po terminie wskazanym w punkcie II, nie będą 

rozpatrywane. Liczy się data wpływu dokumentów do firmy 

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o. o. 

V. Osoba do kontaktu w 

sprawie zapytania 
Robert Cieciura 
Tel. 12 63-49-514 

mailto:specodlew@specodlew.com.pl


2 

 

 
 

 

 

VI. 

Skrócony opis 
przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na formy 
piaskowe (piasek formierski chromitowy) dla projektu pn. „Nowej 
generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów 
ścianowych” realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

VII. 

Tryb udzielania 
zamówienia 

Zamówienie realizowane jest w trybie rozeznania rynku określonym 
w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020” 

VIII. Miejsce dostawy 

zamówienia 

województwo: małopolskie, powiat: krakowski, miasto: Skawina 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 
Celem zamówienia jest dostawa Materiałów na formy piaskowe 
(Piasek formierski chromitowy) na potrzeby realizacji Projektu, zgodnie 
z WYMAGANIAMI SZCZEGÓŁOWYMI. 

Przedmiot zamówienia 

Oferta obejmuje dostawę materiałów na formy piaskowe (piasek 
formierski chromitowy) 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – Znajdują się w z załączonym osobno 
pliku 
 
Koszt transportu powinien być wliczony w cenę zamówienia. 

Termin realizacji 

zamówienia 

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 09.07.2021 r. 

Termin realizacji rozumiany jest jako data dostawy przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

Załączniki   Załącznik nr 1 - „Formularz oferty” 
 

Informacje dodatkowe  
 

1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie 
terminu zakończenia składania ofert.  

2. Termin związania ofertą 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. 

3. Oferent samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 
przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może 
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie  

4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, 
którego ofertę wybrano. 

5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od 
dostawy przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

6. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki 
ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone 
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odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

2. Informacje odnośnie oferty 

 

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 
Zapytania ofertowego 
Oferta musi zawierać następujące elementy: 
 

 Pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG), 

 Nazwę i numer zapytania ofertowego, 

 Termin realizacji zamówienia,  

 Datę przygotowania oferty, 

 Termin ważności oferty – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, 

 Szczegółowy zakres oferty, 

 Cenę całkowitą netto i brutto w PLN lub w innej walucie. Cena podana w ofercie musi być 
ceną ostateczną, jednoznaczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez 
Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 
Oferent z tytułu należytej realizacji całości zamówienia, 

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

 

 

3. Ocena oferty 

Kryteria oceny  

Cena – 100% 

w przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP 

obowiązujący w dniu poprzedzającym ostatni dzień składania ofert. 

Opis sposobu 
oceny 

Ocena ofert zostanie dokonana poprzez uszeregowanie otrzymanych ofert od 
ceny najniższej do ceny najwyższej.  
Ocena ma na celu potwierdzenie, że dostawa będzie wykonana po cenie nie 
wyższej niż cena rynkowa. 
 
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która gwarantuje 
najkorzystniejsze warunki. 
 

 
 

4. Postanowienia ogólne 

 Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z Oferentami. 

 Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 

http://specodlew.pl/aktualnosci/. 

 
 
 
 

http://specodlew.pl/aktualnosci/
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5. Zamawiający 

 

Nazwa Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o. o.  

Adres adres: 32-050 Skawina, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3 
 

Numer telefonu + 48 12 63 49 400 
+ 48 12 63 49 501 

Fax + 48 12 63 49 401 

NIP/ REGON NIP 679-277-26-02 
REGON 356696218 

Tytuł projektu „Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów 
ścianowych” realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Numer projektu POIR.04.01.04-00-0068/17-00 

 
 


