Wielgie, dn. 13.12.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/DYLEWSKI/2017
Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę
„Dylewski” Mariusz Dylewski” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla
innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie
– projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP
poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co
najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Firma zaprasza do składania ofert na
usługi.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
"DYLEWSKI" Mariusz Dylewski
Numer NIP 4660102128
Numer REGON 910923803
Nowa Wieś 21E,
87-603 Wielgie
www.dylewski.net.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Dylewski.
Numer telefonu komórkowego: 608 150 586.
SEKCJA II: OPIS ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, które dokonuje się
w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku
od towarów i usług (VAT).
II.2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz
Dylewski”
II.2.1. Nazwa zamówienia/wydatku nadana przez Zamawiającego:
Koszty zarządzania projektem
II.2.3. KOD CPV
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79421000 -1- usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

II.2.4. Przedmiot zamówienia:
W ramach wydatku przewidziano koszty związane z zarządzaniem projektu. Na wydatek składa się
realizowanie czynności, które są niezbędne do prawidłowej realizacji oraz rozliczenia projektu i
obejmuje w szczególności:
 nadzór nad realizacją projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, umowy o
dofinansowanie, zasadami wyłaniania dostawców i podwykonawców, innymi zasadami i
wytycznymi obowiązującymi dla projektu,
 nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu oraz budżetu projektu przez zamawiającego,
 przygotowywanie wszystkich dokumentów w relacjach z instytucją zarządzającą (wnioski o
płatność, sprawozdania itp.),
 przygotowanie zamawiającego do wizyt kontrolnych przedstawicieli instytucji zarządzającej,
 przygotowywanie oraz przeprowadzanie wszystkich procedur wyłaniania
dostawców/podwykonawców (roboty budowlane, dostawy i usługi),
 udzielanie zamawiającemu informacji odnośnie wszelkich kwestii związanych z realizacją
projektu (w kontekście zarządzania),
 prowadzenie dokumentacji projektowej, gromadzenie wszystkich dokumentów powstających
w trakcie realizacji projektu, dotyczących rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
II.2.5. Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 392 dni.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).,
b) Spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia (załącznik nr 3).
c) Spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
d) Spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi
spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)
e) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
f) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
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pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia
powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na
podstawie oświadczenie oferenta.
II.3. Składanie ofert
1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mariusz.markotynk@wp.pl lub w wersji
papierowej na adres: "DYLEWSKI" Mariusz Dylewski, Nowa Wieś 21E, 87-603 Wielgie do
20.12.2017 r.
2. Oferta na wykonanie zadania powinna zawierać co najmniej:
a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
wraz z załącznikami.
b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodny ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do
14 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej
przedsiębiorstwa: www.dylewski.net.pl.
II.5. Kryterium i sposób oceny ofert
1. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów.
2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Cena oferty – 100 %
4. Punkty za kryterium „Cena netto” zostaną obliczone dla każdej z badanych ofert wg
następującego wzoru:

Cena netto oferty najtańszej (w PLN)
------------------------------------------------------ x 50 punktów
Cena netto oferty badanej (w PLN)
5. Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który uzyska
największą ilość punktów.
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II.6. Sposób przyznawania punktacji i obliczenia ceny
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na
realizację zamówienia.
2. Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia
wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.
SEKCJA III. INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
III.2. Korespondencja
1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi
być doręczona do Zamawiającego na adres: "DYLEWSKI" Mariusz Dylewski, Nowa Wieś 21E,
87-603 Wielgie lub na e-mail: mariusz.markotynk@wp.pl.
2. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o
zamówieniach publicznych.
3. Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.dylewski.net.pl
oraz pod adresem Nowa Wieś 21E, 87-603 Wielgie, czynne w godz. 8-16.
III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany maksymalny termin realizacji wykonania zamówienia – 31.12.2018 r.
2. Miejsce dostarczenia zamówienia: Województwo: Kujawsko-Pomorskie. Powiat: Lipnowski.
Gmina: Wielgie. Miejscowość: Wielgie. Kod pocztowy: 87-603. Ulica: Starowiejska. Numery
działek: Numery działek: 231, 232, 560/2.
III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy.
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty
prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania
przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów
lub wyjaśnień.
4. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie
powiadomiony indywidualnie.
5. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą jest dopuszczalne pod następującymi
warunkami:
a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie,
którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które
uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności:
wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót
wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów
wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane
użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty,
niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia
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losowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o
okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.
b) Nieotrzymania przez zamawiającego dofinansowania.
c) Jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty.
d) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
e) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest
rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia
postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
 zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia
okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie z zamówieniem,
 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego
dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
6. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie
oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części,
jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 2% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie
oferty złożonej przez Zamawiającego.
SEKCJA IV: INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z nim 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:
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,
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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.
SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
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