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Bratkówka, 20.07.2021r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące dostawy linii technologicznej do produkcji  

kamienia betonowego oraz linii do rozformowania płytek 
betonowych  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:  

MAX-STONE sp. z o.o. sp. k.  

Bratkówka 130A  

38-406 Odrzykoń  

NIP: 684-237-13-32 REGON: 

371177142 

https://maxstone.pl  

  

   

MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zaprasza do składania 

ofert na dostawę linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego oraz linii do rozformowania 

płytek betonowych w ramach projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy MAX-STONE dzięki 

wdrożeniu do oferty innowacyjnego betonowego kamienia elewacyjnego posiadającego właściwości 

samoczyszczące” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wniosek o 

dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0003/20.  

  

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w 

sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy 

i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.  

  

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej MAX-STONE sp. z o.o. sp.k. 

pod adresem https://maxstone.pl oraz  na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 

www.bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl.  

    

  

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Rodzaj zamówienia: dostawy.  

2. Nazwa zamówienia:  

https://maxstone.pl/
https://maxstone.pl/
https://maxstone.pl/
https://maxstone.pl/
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Zakup linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego oraz zakup oraz linii do 
rozformowania płytek betonowych  

  

3. Wymagane minimalne parametry techniczne oraz elementy linii technologicznych:  

  

Linia technologiczna do produkcji kamienia betonowego składać się będzie m.in. z następujących 

zespołów:  

  

• 2 silosy cementu o pojemności min. 68m3 każdy z systemem tankowania silosu z zaworem 

odcinającym, systemem kontroli stanów cementu   

• wózek torowy dowozu kruszyw do mieszarki o pojemności min. 500l, odległość transportu do 

20mb  

• mieszarka o pojemności min. 750l z oprzyrządowaniem: klapa spustowa, mieszadła, waga 

cementu, tensometry, kosz zasypowy o pojemności min 1500 kg, lej spustowy, dozownik wody 

o objętości min 400l  

• dozownik masy betonowej do formy o wydajności min. 800m2/8h pracy 

• wagi cementu w zakresie od 200 do 250 kg  

• silosów kruszyw na mieszarce  

• zespół mieszania i dozownika betonu  

• podajnik ślimakowy cementu – odległość od 8 do 10 m  

• spiętrzarka hydrauliczna dla 40 blatów  

• rozpiętrzarka hydraulicznej dla 40 blatów  

• zespół podawania i odbierania palet  

• odbieraki i podajniki łańcuchowe  

• stół wibracyjny  

• zbiornik kruszyw 4x20m3 ( w jednym zbiorniku zespół wibracyjny)  

• wózek transportowy do załadunku i rozładunku z suszarni 

• zespół dysz zraszania wodą 

• system dozowania domieszek chemicznych 2 szt. 

• dozowanie barwnika płynnego 2 szt. 

• sondy do pomiaru wilgotności 

• komputerowy system sterowania węzłem betoniarskim 

• filtry przeciwpyłowe na silosach 

• mieszalnik z samonośną konstrukcją wsporczą 

• przekładnia o kołach zębatych śrubowych i prostych odpowiednich do ciężkich warunków 

pracy 

• rozprowadzenie wody z dyszami natryskowymi  

• klapa inspekcyjna do sprawdzania mieszanki  

• pompa ręczna do opróżniania awaryjnego  

• zasuwa spustowa z otwieraniem hydraulicznym  

• szeroka i pyłoszczelna pokrywa mieszarki ułatwiająca czyszczenie i konserwację  
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• instalacja elektryczna ze skrzynką przyłączeniową  

• urządzenia zabezpieczające 

• w pełni automatyczne dozowanie mieszanki do form (bez udziału osoby do rozrównywania) 

 

Linia do rozformowywania wkładek silikonowych   

Linia składająca się z 3 sekcji: rozpiętrzarka, łapa zgarniająca, chwytak.  

Elementy linii:  

• transport form z dojrzewalni do rozformowywania 

• rozpiętrzarka podkładów z formami silikonowymi  

• podajnik form do rozformowywania  

• obrotnica do form silikonowych  

• automatyczne lub ręczne urządzenie do rozformowywania  

• spiętrzarka pustych form z podkładami  

• przenośnik gotowych płytek po rozformowaniu na podkłady suszarnicze  

• spiętrzarka płytek z podkładami suszarniczymi  

• transporter stosów do suszarni  

• układanie płytek betonowych na paletki (1000 mm x 900 mm) 

• szczotki do czyszczenia pozostałości betonowych 

 

DODATKOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OBOWIĄZUJĄCY DLA OBU LINII TECHNOLOGICZNYCH 

System bezpieczeństwa i zabezpieczeń pracy linii  

• Składający się z siatek bezpieczeństwa, bram i furtek wejściowych 

• System bezpieczeństwa wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami BHP w Polsce 
 

Dokumentacja 

• Pełna dokumentacja DTR linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego oraz linii do 
rozformowania płytek betonowych w języku polskim  

 
Montaż i uruchomienie urządzeń 

• Montaż i uruchomienie linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego oraz linii do 
rozformowania płytek betonowych w Zakładzie firmy MAX-STONE 

 
Wydajność linii technologicznych 

• Wydajność linii technologicznej do produkcji kamienia betonowego min. 800 m2/8h pracy  

• Wydajność linii do rozformowania płytek betonowych min. 400 m2/8h pracy 
 

Zakres zamówienia dodatkowo obejmuje: sporządzenie dokumentacji linii technologicznych 

zawierającej:  

• Rysunek rozmieszczenia urządzeń oraz wytyczne do ich zainstalowania  

• Wytyczne dotyczące zapotrzebowania maszyn i urządzeń na poszczególne media wraz z 

wymaganymi parametrami tych mediów  

• DTR urządzeń i maszyn  

• Schemat instalacji elektrycznych i automatyki  
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• Schemat instalacji pneumatycznej  

• Instrukcje obsługi  

 

Zakres zamówienia obejmuje: montaż i uruchomienie urządzeń,  szkolenia  

• Zakres zamówienia obejmuje całkowity montaż mechaniczny i elektryczny oraz uruchomienie 

urządzeń stanowiących wyposażenie linii  

• Szkolenie zawiera wszystkie aspekty pracy i eksploatacji linii, przeprowadzone w 

odpowiednich grupach roboczych.  

  

Uwaga:  

PARAMETRY LINII NALEŻY DOBRAĆ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKANIE CO NAJMNIEJ 

WYDAJNOŚCI WSKAZANEJ W PRZEDMIOTOWYM ZAPYTANIU OFERTOWYM, STĄD DOSTAWCA MOŻE 

DOKONAĆ ZMIAN W SPECYFIKACJI TJ. DOSTARCZYĆ LINIĘ O WYŻSZYCH PARAMETRACH NIŻ 

OKREŚLONE W ZAPYTANIU, ABY UZYSKIWAŁA ONA WYMAGANĄ WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNĄ.  

LINIE TECHNOLOGICZNE I ICH PARAMETRY POWINNY ZOSTAĆ DOPASOWANE DO WYDAJNOŚCI 

WSKAZANEJ W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ SPECYFIKACJI PRODUKTÓW, KTÓRE WYTWARZAĆ 

MAJĄ LINIE TECHNOLOGICZNE. 

OBIE LINIE PRODUKCYJNE MUSZĄ BYĆ ZE SOBĄ KOMPATYBILNE. DOSTAWCA WINIEN DOSTARCZYĆ 

LINIE WZAJEMNIE ZE SOBĄ WSPÓŁPRACUJĄCE W TRYBIE CIĄGŁYM, LINIE MUSZĄ STANOWIĆ JEDEN 

CIĄG TECHNOLOGICZNY. 

  

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

42000000-6 Maszyny przemysłowe.  

42990000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania  

44212320-8 Konstrukcje różne  

43400000-7 Maszyny do obróbki minerałów i formierskie  

48151000-1 Komputerowe systemy sterujące  

  

  

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Okres realizacji zamówienia – maksymalny termin realizacji zamówienia do dnia: 31.05.2022 r.  

2. Miejsce dostawy: MAX-STONE sp. z o.o. sp. k., Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń  

3. Dostawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Planowany termin podpisania umowy – wrzesień 2021 r.  

  

  

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:  

1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

2. Posiadają doświadczenie w zakresie wdrożenia/instalacji oferowanego przedmiotu zamówienia 

tego samego typu lub o zbliżonych parametrach – oferenci muszą wykazać, że posiadają 
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doświadczenie w dostawie co najmniej 3 linii technologicznych/produkcyjnych w okresie 

ostatnich 3 lat przed  datą upływu składania ofert.  

3. Udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy  

4. Oferują zamówienie o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej 

wskazanym w zapytaniu ofertowym.  

5. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują 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.  

  

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zostały określone w punkcie VI. Wymagane dokumenty.  

  

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

  

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

  

A. Cena netto1 – 70%  

B. Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu 

instalacji urządzenia – 30%  

  

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY 

OFERTY  

  

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru: Ocena 

= A + B, gdzie:  

  
  

Ad. A. Kryterium Cena netto zostanie obliczone wg następującego wzoru:  

  

(najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty 

netto za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 70 punktów.  

  

 
1 W przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku 

Polskiego z dnia otwarcia ofert.  
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Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.   

  

Ad. B Kryterium: Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia 

awarii w miejscu instalacji urządzenia zostanie obliczone wg następującego wzoru:  

a) do 12 godzin od momentu zgłoszenia – 30 punktów,  

b) do 16 godzin od momentu zgłoszenia – 25 punktów,  

c) do 20 godzin od momentu zgłoszenia – 20 punktów,  

d) do 24 godzin od momentu zgłoszenia - 15 punktów,  

e) do 28 godzin od momentu zgłoszenia - 10 punktów,  

f) do 32 godzin od momentu zgłoszenia - 5 punktów,  

g) powyżej 32 godzin od momentu zgłoszenia – 0 punktów.  

  

Przez „Czas przystąpienia serwisanta do zdalnego usunięcia awarii lub usunięcia awarii w miejscu 

instalacji urządzenia” należy rozumieć czas rozpoczęcia zdalnego usuwania awarii lub czas przyjazdu 

ekipy naprawczej na miejsce zdarzenia i rozpoczęcia prac.  

  

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.  

  

Łączna ocena ofert:  

Punkty uzyskane w ocenie oferty w Kryterium A i B  zostaną dodane do siebie i na tej podstawie 

zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie ofert może uzyskać maksymalnie 100 

pkt.  

  

Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej 

ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Dostawcę w kryterium A i B). Punkty będą liczone 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

  

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Dostawcę, Zamawiający może zawrzeć 

umowę z Dostawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno 

najwyższą liczbę punktów.  

  

VI. WYMAGANE DOKUMENTY  

Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację przedmiotu zamówienia musi złożyć następujące 

dokumenty:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie 

starszy niż trzy miesiące.  

4. Specyfikacje potwierdzające posiadanie minimalnych parametrów proponowanych środków 

trwałych wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym (obie linie technologiczne) wraz z 

rysunkami technicznymi przedstawiającymi linie technologiczne i ich elementy.  
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5. Oświadczenie potwierdzające, iż Oferent posiada doświadczenie w dostawie co najmniej 3 linii 

technologicznych - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  

Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczać za zgodność z oryginałem. 

Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.  

W przypadku złożonych oświadczeń na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać 

przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem 

faktycznym. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie 

lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało 

odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.  

  

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA JEJ SKŁADANIA  

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu  

2. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. VI niniejszego zapytania 

ofertowego.  

3. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia 

odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny.  

4. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na 

składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w języku innym, niż polski, jeżeli nie 

towarzyszy im tłumaczenie na język polski.  

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wypisie/wydruku z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie 

podpisania oferty przez pełnomocnika – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.  

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  

8. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. 

Oferentowi z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,  

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania 

ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub 

uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w 

formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem https://maxstone.pl/, na portalu 

Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie 

postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.  

13. Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i 

merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż 

spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci 

ofertę ze względu na niespełnianie wymogów.  
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14. Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz 

załącznikach do oferty jest MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. Bratkówka 130A 38-406 Odrzykoń (dalej 

MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k.). MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. będzie przetwarzał dane osobowe w 

określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent 

ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, 

sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów 

ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane 

są prawidłowo przetwarzane przez MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k., to może wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY  

Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem 

Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO 

PRODUKCJI KAMIENIA BETONOWEGO ORAZ LINII DO ROZFORMOWYWANIA PŁYTEK BETONOWYCH.  

a) osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. - Bratkówka 130A, 38-406  

Odrzykoń  

b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres siedziby przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. 

sp. k.  Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń  

c) poprzez  bazę  konkurencyjności  znajdującej  się  pod  adresem 

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

  

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.08.2021r., do godz. 10:00 w 

siedzibie Przedsiębiorstwa MAX-STONE sp. z o.o. sp. k. - Bratkówka 130A, 38-406 Odrzykoń lub poprzez 

bazę konkurencyjności. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, decyduje godzina wpływu 

oferty.  

1. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.  

2. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymanie oferty przez Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu 

składania ofert jest dopuszczalne.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przed upływem 

wyznaczonego terminu, w przypadku nieodpowiedniego oznakowania koperty.  

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia oraz ilość złożonych ofert. Natomiast po otwarciu ofert 

Zamawiający poda ceny poszczególnych zamówień i czas reakcji serwisu.  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego po terminie składania ofert. Termin 

otwarcia ofert: 25.08.2021 r. o godzinie 10:15.  

6. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszych 

ofert.  

7. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.  W 

każdym czasie postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują 

wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.  

9. Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi wyniki na stronach internetowych 

tj. https://maxstone.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci. funduszeeuropejskie.gov.pl  

  

X. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY  

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 40 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania 

ofert.   

XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z firmą MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 

wzajemne powiązanie między firmą MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w 

imieniu firmy MAX-STONE Sp. z o.o. Sp. k. 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 udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

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

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.  

  

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 

oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.   

  

XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

  

https://maxstone.pl/
https://maxstone.pl/
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1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego tylko w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 4 dni roboczych, jeżeli pisemne zapytanie wpłynie 

do niego nie później niż na 5 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wszelkich informacji dotyczących procedury przeprowadzenia zamówienia oraz technicznych 

aspektów zamówienia udziela Pan Krzysztof Wójcik, e-mail: k.wojcik@max-stone.pl  

  

  

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

  

Warunki umowy istotne dla Zamawiającego:  

1. Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie dodatkowe uzgodnienia, obliczenia, 

projekty oraz rysunki warsztatowe, które uzna za konieczne w celu realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

2. Zamawiający traktuje, iż szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

konserwacji przedmiotu umowy, w tym również w zakresie obsługi oprogramowania jest 

bezpłatne i jest elementem koniecznym i uzupełniającym dla dokonania dostawy. W sytuacji 

gdyby było inaczej Oferent w przedstawionej ofercie winien wyodrębnić koszty szkolenia.  

3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa do przedmiotu umowy. Zgodnie z Umową 

przeniesienie nie będzie w żaden sposób ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie 

naruszać jakichkolwiek praw lub prawnie chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich.   

4. Zawarcie umowy oraz jej wykonanie, w szczególności zaś przeniesienie na Zamawiającego 

własności przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów, nie będzie naruszać 

jakichkolwiek praw, czy też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w tym 

w szczególności wierzycieli Wykonawcy.  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z urządzeniami, wszelkie niezbędne dla danego 

typu urządzeń atesty, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodności, 

certyfikaty CE urządzeń i inne dokumenty, wymaganym prawem polskim.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że Przedmiot Umowy, w tym każdy z wchodzących w jego skład 

elementów:  

• będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek używania, 

w szczególności zaś nieprefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane;  

• będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone w obowiązującym w 

Rzeczpospolitej Polskiej prawie;  

• nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą posiadały 

jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania;  

• będą na chwilę dokonania ich rozruchu technologicznego dopuszczone do obrotu 

gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  

• będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp. 

dopuszczające do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem wyrobów w Unii 

Europejskiej;  
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• będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp., 

umożliwiające ich wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ze 

względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska.  

7. Zamawiający dokonywał będzie płatności wynagrodzenia na podstawie faktur zaliczkowych, 

częściowych oraz faktury końcowej. Co najmniej 10% wartości umowy zostanie wypłacone po 

uruchomieniu i podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego.  

8. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru 

częściowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

9. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest sporządzony protokół 

odbioru końcowego potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

10. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

11. Okres trwania gwarancji na wadliwy element linii ulega przedłużeniu o czas równy okresowi 

naprawy tego elementu. W razie dokonania, w ramach rękojmi lub gwarancji, wymiany 

wadliwego elementu linii na nowy, okres gwarancji i rękojmi na ten element biegnie o nowa 

od dnia następującego po dniu jego wymiany.  

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

• W przypadku zwłoki w dostarczeniu i/lub montażu Urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto Wykonawcy 

za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

• W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy skutkującego odstąpieniem 

od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strona, po której leży przyczyna odstąpienia zapłaci 

drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

• W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 

(obowiązki gwarancyjne) Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 %   

wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy. 

• W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, Kupujący 

niezależnie od przysługujących mu kar umownych może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

• W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki za opóźnienie w wysokości wynikającej z przepisów prawa. 

• Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

• Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż wykonanie przedmiotu umowy nie będzie naruszało 

praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej 

lub przemysłowej osób trzecich.  

• Po odbiorze końcowym Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, wszelkie prawa autorskie do ewentualnej dokumentacji 

projektowej opracowanej przez Wykonawcę, wraz z prawami autorskimi zależnymi.  
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XIV. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY  

  

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:  

a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy  

b) zmiany umówionego zakresu zamówienia - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian 

w dokumentacji powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub 

techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, 

konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań 

technologicznych lub użytkowych  

c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej 

przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia 

(np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe). Wszelkie zmiany, jakie 

strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).  

  

  

XV. ZAŁĄCZNIKI  

  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a 

Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

3. Oświadczenie potwierdzające, iż Oferent posiada doświadczenie w dostawie co najmniej 3 linii 

technologicznych związanych z wytwarzaniem produktów z betonu załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego.  


