Zapytanie ofertowe nr 1/2020 na zakup nowego środka trwałego „Zestaw hartowniczy”
– 1 zestaw
Cel zamówienia: Ogłoszenie w celu wybrania Dostawcy nowego środka trwałego. Zamówienie
planowane jest w ramach konkursu RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III.
Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”, tytuł
projektu „Wzrost konkurencyjności poprze wprowadzenie do firmy nowoczesnych środków trwałych
oraz
wartości
niematerialnych
i
prawnych”
(WND-RPSL.03.02.00-24-07D4/20-001)
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Przedmiot zamówienia: Dostawa dotyczy nowego środka trwałego, tj. zestawu hartowniczego:
1 zestaw
Kod CPV i nazwa:
42300000-9 – Piece przemysłowe lub laboratoryjne, piece do spopielania i paleniska
42340000-1 – Piece inne niż domowe
Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja i parametry (minimalne, nie gorsze niż):
1. PIEC KOMOROWY OPOROWY IZO-2.H - przeznaczenie: ulepszanie cieplne stali
(hartowanie):
Wykonanie standardowe:
- komora: 350x500x300mm (szer. głęb. wys.);
- maks. temperatura pracy: 1100°C, zalecany zakres roboczy: 600-1100°C;
- moc całkowita: ~10kW, zasilanie 3x400V;
- solidna spawana rama z profili zamkniętych;
- obudowa z wentylowanych blach malowanych powłoką epoksydowo-poliuretanową;
- lekka i energooszczędna izolacja na bazie wysokiej jakości włókien ceramicznych i płyt
krzemianowo-wapniowych;
- wymurówka trzonu prostkami izolacyjnymi o dużej nośności;
- obramowanie okna wsadowego z kształtek żaroodpornych wykończone blachą
żaroodporną;
- płyta trzonowa (ochronna) z węglika krzemu SiC;
- system grzewczy: spirale z drutu oporowego na rurach ceramicznych na dwóch ścianach
bocznych oraz w trzonie pod płytą SiC;
- z pulpitem sterowniczy,
- drzwi otwierane ręcznie w bok;
- termopara typu K, 1 klasa dokładności;
- z elementami wykonawczymi: przekaźniki półprzewodnikowe SSR;
- z kompletem zabezpieczeń elektrycznych zgodnie z przepisami UE;
- z przewodem zasilającym z wtyczką 5-bolcową L=2,5m;
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- z dokumentacja DTR, deklaracja zgodności, znak CE.
- ze sterownikiem - Sterownik temperatury z 3,5” kolorowym ekranem dotykowym, z funkcją
regulatora z 8 trybami pracy timera, praca programowa z 6 programami po 8 kroków każdy, z
funkcją opóźnionego startu;
- z systemem dozowania atmosfer ochronnych - typu auto-ATM wraz z: obudową pieca
doszczelnioną, drzwiami wyposażonymi w sznur ceramiczny, rurkami dozującymi gaz z
końcówkami ceramicznymi, z kominkiem nadciśnienia, instalacją przewietrzająca oraz
utrzymująca nadciśnienie wyposażona w dwa elektrozawory z przekaźnikiem czasowym. Z
możliwość ustawienia wstępnego czasu płukania komory gazem. Z regulatorem
programowalnym.
2. PIEC KOMOROWY OPOROWY IZO-2.O - przeznaczenie: uniwersalne; podgrzewanie,
ulepszanie cieplne, odpuszczanie
Wykonanie i wyposażenie standardowe:
- komora: 350x500x300mm (szer. głęb. wys.);
- maks. temperatura pracy: 650°C, zalecany zakres roboczy: 100-650°C;
- moc całkowita: ~8kW, zasilanie 3x400V;
- solidna spawana rama z profili zamkniętych.
- z obudową z wentylowanych blach malowanych powłoką epoksydowo-poliuretanową;
- z lekkiej i energooszczędnej izolacji na bazie wysokiej jakości włókien ceramicznych i płyt
krzemianowo-wapniowych;
- wymurówka trzonu prostkami izolacyjnymi o dużej nośności;
- z obramowaniem okna wsadowego z kształtek żaroodpornych wykończone blachą
żaroodporną.
- z płytą trzonową (ochronną) z węglika krzemu SiC;
- z system grzewczym: spirale z drutu oporowego na rurach ceramicznych na dwóch ścianach
bocznych oraz w trzonie pod płytą SiC;
- z drzwiami izolowanymi termicznie z zabudowanym mieszaczem powietrza (wirnik ze stali
żaroodpornej napędzany silnikiem elektrycznym z układem powietrznego chłodzenia wału
napędowego) zapewniający obieg (cyrkulację) gorącego powietrza;
- z pulpitem sterowniczym;
- drzwiami otwieranymi klasycznie z zawiasem po stronie lewej z krańcówką;
- z termoparą typu K, 1 klasa dokładności;
- z elementami wykonawczymi: przekaźniki półprzewodnikowe SSR;
- z kompletem zabezpieczeń elektrycznych zgodnie z przepisami UE;
- z przewodem zasilający z wtyczką pięciobolcową długości 2,5m;
- dokumentacją DTR, deklaracją zgodności, znak CE.
Wymagania dodatkowe:
1. Transport po stronie i na koszt Dostawcy.
2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia - 24 miesiące.
3. Gwarancja – 24 miesiące.
4. Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokumentację (obowiązkowym językiem jest język polski):
a) deklaracja zgodności CE (jak została już powyżej wskazana),
b) instrukcja obsługi i konserwacji,
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c) dokument gwarancji- jeżeli został wystawiony przez Producenta.
Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego użyte są znaki towarowe, nazwy własne, patenty lub
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. Ciężar wykazania, iż proponowane
rozwiązanie równoważne spełnia wymagania Zamawiającego spoczywa na Oferencie.
Dane Zamawiającego: Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „SPRĘŻPOL” s.c. Justyna i Krzysztof
Janecki, ul. Ks. Ludwika Tunkla 50, 41-707 Ruda Śląska, NIP 6412300312
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Janecki, nr tel. +48 602 624 809,
e-mail: sprezpol@wp.pl
Składanie ofert: Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się
w Rudzie Śląskiej 41-707, przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 50 (osobiście lub przesłać pocztą/kurierem,
biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00,) w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Dotyczy postępowania ofertowego nr 1/2020” lub przesyłać scany formy papierowej
(format pdf) na adres e-mail: sprezpol@wp.pl - w tytule wiadomości proszę wpisać „Dotyczy
postępowania ofertowego nr 1/2020”
Termin składania ofert upływa 23 października 2020 r. Oferty złożone po upływie tego terminu nie
będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
(nie data stempla pocztowego) lub na serwer poczty przychodzącej Zamawiającego, do godziny 15:00
czasu polskiego (CET).
Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz Ofertowy” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym
atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez
Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty
zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Oferenta.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę i składająca w imieniu Oferenta oświadczenia i inne pisma nie
jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego
dokumentu załączonego do oferty, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo.
Zaleca się, by każda strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Wszystkie zmiany
w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
korektorem, itp. powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Złożenie
oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.sprezpol.eu
Pytania należy kierować na adres e-mail: sprezpol@wp.pl
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Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wybór oferenta: Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której oferent zaproponuje
najkorzystniejszą cenę oraz najkrótszy czas realizacji i dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość
przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami. Rozstrzygnięcie ofert do 28 października 2020
r. godzina 12:00.
Termin wykonania zamówienia: wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu
Zamówienia – 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.
Okres związania z ofertą: Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
Warunki dodatkowe:
- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny,
- z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
Miejsce dostawy: 41-707 Ruda Śląska, ul. Ks. Ludwika Tunkla 50
Wykluczenia: z udziału w postepowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub
osobowo z Zamawiającym.
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 Dostawcy a Dostawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenie stanowiące załącznik
nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent dostarcza:
- wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,
- wypełniony formularz oświadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
- dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Oferenta (np. pełnomocnictwo,
aktualny odpis z KRS, wypis z CEiDG).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji,
potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty, w przypadku ich nieotrzymania
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 2 dni robocze.
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Zawarcie umowy:
Umowa będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego, przedstawionej
Oferty oraz Projektu Umowy.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej
złożonej Ofercie i Projektowi Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Postanowienia końcowe: O wyborze ofert/oferty najkorzystniejszej, wykluczeniu Oferenta(-ów),
odrzuceniu ofert(y), Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy złożyli ofertę,
poinformuje pisemnie, drogą mailową oraz zamieści informacje na swojej stronie internetowej:
www.sprezpol.eu
Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny anulować lub zmienić treść niniejszego
Zapytania. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja na ten temat zostanie niezwłocznie
umieszczona na stronie internetowej: www.sprezpol.eu
W takim przypadku Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie do
momentu podpisania umowy z Oferentem jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu lub cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów pisemnie lub na
podany adres e-mail. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu w przypadku
unieważnienia postępowania. Od unieważnienia postępowania nie przysługuje odwołanie.
W takim przypadku Oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia.
Załączniki do Zapytania Ofertowego
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3 - Projekt Umowy.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWY "SPRĘŻPOL" S.C. JUSTYNA I KRZYSZTOF JANECKI
Z administratorem danych można kontaktować się:
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a) pod adresem korespondencyjnym 41-707 Ruda Śląska, ul. Ks. Ludwika Tunkla 50
b) pod adresem poczty elektronicznej: sprezpol@wp.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w ramach postępowania dotyczącego
niniejszego Zapytania Ofertowego prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, a także
podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz
administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji
projektu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w ramach postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego
zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w rozdz. 6.5.2 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie
podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się,
wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa
i w jakim zakresie chce skorzystać.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1 Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników
2 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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