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Makowisko, 10.03.2017r. 

Sipeko Sp. z o.o. 
Makowisko 162 
37-500 Jarosław 
Tel.: 16 621 35 71 
NIP: 792 205 90 34 

 

 

OGŁOSZENIE NR 1/03/2017 RPO WP 

 

 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu: 
„Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, 

proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z Multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie 
nanododatków”. 

 

Nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0479/16 

 

Sipeko Sp. z o.o. realizując niniejsze postępowania nie jest zobowiązany stosować przepisów ustawy 
– Prawo Zamówień Publicznych. W celu zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób 

celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania potencjalnych 

wykonawców, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności.  

 

 
 



 

 
Realizacja projektu: „Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, 

proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków”. Instytucja 

Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2 
 

 

I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Sipeko Sp. z o.o. 
Makowisko 162 
37-500 Jarosław 
NIP: 7922059034 
Tel.: 16 621 35 71 
Fax: 16 621 35 71 wew. 24 
Adres mailowy: sipeko@sipeko.pl 
Strona internetowa: www.sipeko.pl  

Niniejsze zapytanie ofertowe/ogłoszenie zostało upublicznione poprzez:  

 wysłanie zapytania do trzech potencjalnych wykonawców  

 opublikowanie na stronie internetowej: www.sipeko.pl  

 opublikowanie na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej 
www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl  
 

II INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest Wojciech Słowik, Tel. 16 621 35 71, e-
mail w.slowik@sipeko.pl oraz Katarzyna Borowik Tel. 16 621 35 71 wew. 22, e-mail: 
k.borowik@sipeko.pl 

5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

2. Wszyscy wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia 
i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie 
przeprowadzone jest w sposób transparentny. 

http://www.sipeko.pl/
http://www.sipeko.pl/
http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
mailto:w.slowik@sipeko.pl
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IV RODZAJ ZAMÓWIENIA 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

V NAZWA ZAMÓWIENIA 

Dostawa linii do regranulacji o maksymalnej wydajności co najmniej 120 kg/h 
 
VI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa linii do regranulacji o maksymalnej wydajności co najmniej 
120 kg/h 
 

1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

Kod CPV - 42994200-2 
Nazwa kodu CPV - Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 
Kod CPV – 42900000-5 
Nazwa kodu CPV – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia  

 
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką dokumentację przedmiotu zamówienia tj. m.in. 

instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa w języku polskim lub angielskim. 

3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami 
technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

5. Zamawiający po dostawie dokona weryfikacji spełniania stawianych wymogów oraz 
funkcjonalności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

 

 

VII TERMIN  MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Miejsce realizacji: 37-500 Jarosław, Makowisko 162 

 
2. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 31.12.2017r. 

 
3. Dostawa na warunkach DAP Makowisko   

 
VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną oferenci: 
a) posiadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz uprawnienia niezbędne 

do wykonania uprawnionych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
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b) będący w  sytuacji finansowej gwarantującej dobrą jakościowo i terminową realizację 

zadania, 

c) w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego.  

Ocena powyższych kryteriów dopuszczających zostanie dokonana na podstawie złożonych 
oświadczeń podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z 
dokumentem rejestrowym. 
 

 

IX WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom 
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). 
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, 
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. 

 

X  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1   do niniejszego zapytania. 
Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna 
być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Oferenta.  

2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności 
świadczonych przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 

3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 

4. W przypadku gdy osoba podpisująca ofertę nie jest upoważniona do zaciągania zobowiązań 
w imieniu wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego 
oraz opisanej w następujący sposób: „Dostawa linii do regranulacji o maksymalnej wydajności co 
najmniej 120 kg/h -  OGŁOSZENIE NR 1/03/2017 RPO WP. Nie otwierać przed 20.03.2017 godz. 
12:00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na 
kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego 
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. 

 

XI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA  OFERT 
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1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 37-500 Jarosław, Makowisko 162 w 
terminie do 20.03.2017 do godz. 12:00.  

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego tj. 37-
500 Jarosław, Makowisko 162 

3. Otwarcie ofert jest jawne.  

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o liczbie złożonych ofert, a także nazwy 
(firmy) oraz adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące 
pozostałych kryteriów oceny ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

6. Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności 
zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.  

7. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

9. Jeżeli wykonawca nie złożył stosownych oświadczeń lub dokumentów, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

10. Oferty złożone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście nie będą 
rozpatrywane. 

 

XII KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI. 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami: 
 

Nr 
kryterium 

Opis kryterium Waga kryterium 

1 
Wysokość proponowanej przez 
Oferenta ceny netto 

90 pkt 

2 
Długość oferowanego okresu 
gwarancji 

5 pkt 

3 
Podwójny system ekstruzji 
(kaskadowy) 

5pkt 

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria: 
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a. Cena – maksymalnie 90 punktów  

b. Gwarancja - maksymalnie 5 punktów 

c. Podwójny system ekstruzji (kaskadowy) 5 pkt 

 

2. Opis kryteriów oceny: 

a. Cena: 

Ocena punktowa badanej oferty (Oc) będzie obliczana według następującego wzoru: 

Oc = (najniższa zaoferowana cena netto w postępowaniu/cena netto badanej oferty) x 90  

b. Gwarancja: 

Zamawiający przyznaje w tym kryterium punkty każdemu z Oferentów, zgodnie z zaproponowanym 
przez nich terminem obowiązywania gwarancji. Punkty będą przyznawane za zaproponowanie okresu 
gwarancji producenta: 

Co najmniej 12 miesięcy - 5 pkt, 

Mniej niż 12 miesięcy– 0 pkt, 

c. System ekstruzji 

Podwójny system ekstruzji (kaskadowy) – 5pkt 
Pojedyńczy system ekstruzji – 0pkt  

 

3. Łączna ocena oferty stanowi sumę uzyskanych punktów w każdym z trzech ww. kryteriów.  

4. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy 
Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta zostanie uznana za nieważną.  

XIII. WYBÓR OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających warunki 
udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl  

 

XIV. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego; 
2) zostanie złożona po terminie składania ofert; 
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub 

oświadczeń. 

 

http://www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl/
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XV UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:  
1) nie złożono żadnej ofert; 
2) cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie tego zamówienia; 
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć; 

4) Zamawiającemu nie zostały przyznanie środki, na sfinansowanie tego zamówienia; 
5) jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób 

sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.  

XVI. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej 
wykonania w następujących okolicznościach: 

a. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień 
umowy do zmiany przepisów prawa; 

b. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub 
całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i 
którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez 
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią 
spowodowanych; 

c. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 
w zakresie dostosowania do celu zmiany; 

d. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub poszczególnych etapów – w 
zakresie dostosowania umowy do tych zmian; 

e. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były 
możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania 
umowy do zmian nią spowodowanych; 

2. Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej 
przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. 

XVII. KARY  

Za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, 
nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego, niekompletnego wykonania zamówienia 
publicznego (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary wskazane w 
umowiezawieranej. 
 



 

 
Realizacja projektu: „Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, 

proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków”. Instytucja 

Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

8 
 

 

XVIII ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to 
konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

XIX ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017 RPO Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 

2. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/03/2017 RPO Wzór oświadczenia o zachowaniu 
poufności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Realizacja projektu: „Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, 

proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków”. Instytucja 

Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

9 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2017RPO 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Dostawa linii do regranulacji o maksymalnej wydajności co najmniej  120 kg/h 
 

Moduły które powinno zawierać urządzenie: 

1. Podajnik odpadu  

2. Kompaktor 

3. Moduł ekstruzji pojedynczy lub podwójny  

- Stosunek L/D co najmniej 30:1  

- Średnica ślimaka -  fi 100mm 

- Zakres obrotów ślimaka co najmniej 0-140 obrotów/min 

- Hydrauliczny zmieniacz sit 

4. Granulator  

5. Urządzenie chłodzące  

6. Suszarka wibrująca  

7. Szafa sterownicza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Realizacja projektu: „Uruchomienie przez Sipeko produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, 

proekologiczne, wielowarstwowe folie PE z multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków”. Instytucja 

Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/03/2017RPO 

Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności 

 

……………………………………. 
Nazwa Oferenta 

……………………………………. 
Adres 

…………………………………… 
NIP 

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności  

W związku z ubieganie się o uzyskanie dostępu do informacji firmy Sipeko Sp. z o.o. w zakresie 
objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, które to informacje dotyczą technicznego opisu przedmiotu 
zamówienia w ramach zapytania ofertowego nr 1/03/2017RPO dotyczącego Dostawa automatu linii 
do regranulacji o maksymalnej wydajności co najmniej 120 kg/h (zwane dalej informacjami 
poufnymi): 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania z najwyższą starannością w tajemnicy 
wszelkich informacji uzyskanych od firmy Sipeko Sp. z o.o. od jej doradców, konsultantów jak 
i od wszystkich innych uczestników postępowania, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  

2. Oświadczam, że ponoszę pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną 
ujawnieniem informacji poufnych w szczególności wynikłą z przekazania lub udostępnienia 
danych innym podmiotom i osobom nieuprawnionym oraz za brak odpowiedniego 
zabezpieczenia informacji poufnych, który umożliwi lub potencjalnie może umożliwić dostęp 
do nich innym podmiotom i osobom nieuprawnionym.  

3. Przyjmuję do wiadomości, iż powielanie, utrwalanie na nośnikach informacji jakichkolwiek 
informacji poufnych jest dozwolone jedynie za zgodą firmy Sipeko Sp. z o.o. 

4. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych nieodwołalnie i 
bezterminowo. Obowiązek zachowania poufności informacji poufnych wygasa jedynie w 
odniesieniu do tych informacji, które zostaną upowszechnione w wyniku okoliczności nie 
stanowiących naruszenia zobowiązania jakiegokolwiek podmiotu do zachowania poufności 
oraz jeżeli wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w zakresie 
wynikającym z tych przepisów. W drugim przypadku zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić firmę Sipeko Sp. z o.o. o obowiązku ujawnienia informacji oraz podjąć wszelkie 
prawnie dopuszczalne kroki zmierzające do zminimalizowania zakresu ujawnianych 
informacji.  

 
……………………………………..…… 
Miejscowość, data  

………………………………………………………  
Podpis/y upoważnionego/nych  

przedstawiciela/li Oferenta  

  


