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Specyfikacja istotnych 
warunków przetargu 



I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Zamawiający:        

Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie w sprawie zamówienia prowadzone jest w formie pisemnego przetargu 

nieograniczonego. 

3. Oferty częściowe, wariantowe. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca ma prawo złożyć 

tylko jedną ofertę w danej części. 

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć 

ofertę, jak również Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia którą można udzielić 

jednemu wykonawcy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. Składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń i dokumentów  

w postepowaniu. 

1. Oferta powinna być dostarczona wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty 

standardowej, kuriera, posłańca, w zamkniętej kopercie na adres:  

Tele-Fonika Kable S.A. ul. Nad Drwiną 20, 30-741 Kraków, Polska. 

2. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: 

 „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 /2020 TR” 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 07.01 2020 r. o godz. 12.00 

5. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.4.1-4.2 

6. W ofercie proszę o wskazanie: imienia, nazwiska oraz stanowiska i adresu e-mail do osoby 

wyznaczonej do kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.  

 



II. OPIS PRZEDMIOTU  I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych w kraju  

i zagranicą samochodami ciężarowymi . 

Zamówienie podzielono na 4 części: 

1) Kraj standard 24T ze stawką pln/km  i ryczałtami do 50  i 150 km  

2) Wysyłki częściowe kraj oraz drobnica spaletyzowana kraj + eksport. 

3) Eksport standard 24T ze stawką po kodach wysyłkowych 

4) Wysyłki ponadgabarytowe kraj + eksport 

Oferta powinna także zawierać tam gdzie występuje % stawki wyjazdowej na odbiór/kurs 

powrotny opakowań ( bębnów). 

 

2. Przedmiotem transportu będą wyroby Zlecającego w postaci kabli  

i przewodów, które będą konfekcjonowane w postaci palet i bębnów 

kablowych. 

3. Ofertę mogą złożyć tylko podmioty gospodarcze , które dysponuję własnymi 

środkami transportu. 

4. Oferent zobowiązuje się do wykonywania tylko i wyłącznie usługi swoimi 

jednostkami transportowymi wymienionymi w załączniku. W trakcie trwania 

umowy Zlecający dopuszcza możliwość dopisania jednostek do załącznika po 

stosownym udokumentowaniu własności tych jednostek przez oferenta 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy dysponują swoim taborem tzn.  są 

właścicielami samochodów i naczep i dołączą do oferty stosowne dokumenty, które 

jednoznacznie udokumentują własność. Dopuszcza się leasing środka transportu. Nie będą 

rozpatrywane oferty na wykonywanie usług przez firmy spedycyjne. 

Wykaz jednostek wraz z numerami rejestracyjnymi podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentacji firmy.( załącznik nr. 5) 

5. Oferent  gwarantuje  ,że wymienione  w załączniku środki transportu 

umożliwiają przybijanie materiałów zabezpieczeniowych do podłogi naczepy  

i nie będzie wnosił jakichkolwiek uwag do sposobu oraz materiałów 

zabezpieczających towar Zlecającego. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji  

z Oferentami, których oferty zostały zaakceptowane pod względem formalnym 

i technicznym. 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia. 

 

1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia rok 2020 

2) Termin związania ofertą powinien wynosić 2 miesięcy od jej złożenia. 

3) Miejsce realizacji zamówienia : 

• Tele-Fonika Kable S.A. - Zakład Bydgoszcz, ul. Fordońska 152, 85-957 Bydgoszcz,  

• Tele-Fonika Kable S.A -Zakład Kraków ul. Wielicka 114  

• Tele-Fonika Kable S.A- Zakład Bieżanów ul. Nad Drwiną 20 

4) Zlecający Informuje że załadunki z Zakładów Kraków i Bieżanów będą łączone tzn. 

Samochód może być w części załadowany w Zakładzie Kraków a następnie dopełniony  

w Zakładzie Bieżanów lub odwrotnie. 

5) Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną 

sformułowane następujące zapisy dotyczące kar umownych   

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może: 

• w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary 

umownej w wysokości 10 %  kwoty średniego obrotu miesięcznego netto. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

• w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia zleconego kursu, frachtu 

netto, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

 

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim  

2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza 

ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami.  

3. Termin związania ofertą powinien wynosić 2 miesięcy od dnia jej złożenia. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana 

przez Oferenta lub osobę reprezentującą zgodnie z KRS.  



6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki i 

dokumenty: 

1) Formularz wzoru oferty stanowiący załącznik do zapytania ofertowego  

2) Załączniki nr 1,2, 3,4 dotyczące cenników oferty  

3) Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu wraz z dowodami, 

4) Wszystkie pozostałe załączniki i dokumenty 

8. W trakcie badania ofert Zamawiający ma prawo poprosić Oferenta o 

jednokrotne uzupełnienie złożonej oferty. 

9. Uzupełnienia mogą dotyczyć wyłącznie: 

uzupełnienia brakujących podpisów, pojedynczych stron poszczególnych formularzy, a 

także wymaganych informacji w formularzu oferty w przypadku stwierdzenia ich braku,  

10. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie brakujących 

informacji/dokumentów. Niedostarczenie dokumentów w określonym przez 

Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

11. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym 

zwłaszcza w zakresie stwierdzonych niespójności. 

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

 

1. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 

45 dni. (od daty wpływu faktury wraz z potwierdzonymi dokumentami dostawy) 

2. Płatność z tytułu świadczonych usług, dostawy towarów realizowana będzie na 

rachunek bankowy, który: 

• jest ujawniony w wykazie podmiotów VAT (tzw. biała lista podatników VAT),  

o którym mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, 

• umożliwia płatność podatku  VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

(tzw. split payment), opisanego w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług. 

 

 

 



V. KRYTERIUM WYBORU OFERT 

 

 

 

Lp. Kryteria obligatoryjne Opis sposobu przyznawania punktów Waga 
kryterium 

Max 
punktacja 

1. 

Cena zryczałtowana netto 

( Cena powinna uwzględniać 
wszystkie koszty związane z 
wykonywaniem usługi( Oferent 
wskazuje walutę) 

Pc – liczba punktów w zakresie ceny  

 

C min – najniższa cena spośród złożonych 

ofert  

C bad – cena badanej oferty 

Sposób przyznawania punktacji: 

Pc=(C min/C bad) × 100 pkt × waga 
kryterium 

0,40 40 pkt 

2. 

Zwrot materiałów 
zabezpieczających do zakładów - 

Krawędziaki  

Oferty  które nie będą gwarantowały zwrotu 
krawędziaków podlegają odrzuceniu 

 

 

 

0,20 

 

 

 

20 pkt 

3. 

Ilość gwarantowanych 
samochodów  przez Oferenta 
każdego dnia w podziale na 
Zakład Bydgoszcz i Zakład 
Kraków/ Bieżanów traktowane 
jako jeden zakład 

 

Pa – liczba punktów za Ilość 

gwarantowanych samochodów  przez 

Oferenta każdego dnia w podziale na Zakład 

Bydgoszcz i Zakład Kraków/ Bieżanów 

traktowane jako jeden zakład 

A min – najmniejsza ilość   gwarantowanych 

samochodów  przez Oferenta każdego dnia 

w podziale na Zakład Bydgoszcz i Zakład 

Kraków/ Bieżanów traktowane jako jeden 

zakład spośród złożonych ofert  

A bad – Ilość gwarantowanych samochodów  

przez Oferenta każdego dnia w podziale na 

Zakład Bydgoszcz i Zakład Kraków/ Bieżanów 

traktowane jako jeden zakład 

 

Sposób przyznawania punktacji: 

Pa =( A min/ A bad ) × 100 pkt  × waga 

kryterium 

 Oferty  które nie będą gwarantowały ilości 
podlegają odrzuceniu 

 

0,20 

 

20 pkt 

4. 

Ilość gwarantowanych 
samochodów  przez Oferenta 
przy zgłoszeniu potrzeby przez 
Zlecającego zgłoszonym do 
godziny 11 poprzedzający dzień 
załadunku w  podziale na Zakład 
Bydgoszcz i Zakład Kraków/ 
Bieżanów traktowane jako jeden 
zakład 

Pa – liczba punktów za Ilość 

gwarantowanych samochodów  przez 

Oferenta przy zgłoszeniu potrzeby przez 

Zlecającego z 2 dniowym wyprzedzeniem w  

podziale na Zakład Bydgoszcz i Zakład 

Kraków/ Bieżanów traktowane jako jeden 

Zakład 

A min – najmniejsza   liczba punktów za Ilość 

gwarantowanych samochodów  przez 

 

020 

 

20 pkt 



Oferenta przy zgłoszeniu potrzeby przez 

Zlecającego z 2 dniowym wyprzedzeniem w  

podziale na Zakład Bydgoszcz i Zakład 

Kraków/ Bieżanów traktowane jako jeden 

Zakład 

  A bad – liczba punktów  za Ilość 

gwarantowanych samochodów  przez 

Oferenta przy zgłoszeniu potrzeby przez 

Zlecającego z 2 dniowym wyprzedzeniem w  

podziale na Zakład Bydgoszcz i Zakład 

Kraków/ Bieżanów traktowane jako jeden 

Zakład 

 

Sposób przyznawania punktacji: 

Pa =( A min/ A bad ) × 100 pkt  × waga 

kryterium 

 Oferty  które nie będą gwarantowały ilości 
samochodów z 2 dniowym wyprzedzeniem 
podlegają odrzuceniu 

Sposób przyznawania punktacji: 

Pe=(Emin/Ebad) × 100 pkt × waga kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach 
kryteriów obligatoryjnych: 

 

 

 

 

100 pkt 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą 

liczbę punktów obliczonych ze wzoru: 

2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści 
zapytania ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne),. 

3. W trakcie badania i oceny ofert, Zamawiający może poprosić Oferentów o 
udzielanie dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. 

4. Brak możliwości składania ofert wariantowych. Brak możliwości składania ofert 
częściowych.  
 

 

 

 

 

 

 



VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA 
 

 

1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę lub zgodnie z pkt.1.3 dotyczących 

umów częściowych. 

2. Oferent  zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 

wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta 

wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały 

dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak 

któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich  

w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu 

ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Oferenta z udziału w postępowaniu  

i odrzuceniem oferty. 

 

VII. UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 

1. Z wybranymi Oferentami  zostanie podpisana stosowna umowa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie  

z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty: 

1) gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do 

przewidzenia w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej 

realizacji umowy, 

2) z powodu okoliczności działania siły wyższej, 

3) z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością realizacji zamówienia, 

4) z powodu zmiany terminu płatności faktury, 

5) zmiany ceny (zmiany urzędowej stawki podatku VAT). W przypadku wzrostu kursu 

waluty, w której udzielone zostało zamówienie w stosunku do kursu z dnia 

poprzedzającego dzień podpisania umowy o min 5 %, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość renegocjacji ceny, 

6) z powodu zmian w zakresie lub sposobie wykonania zamówienia za zgodą Stron, 

 



3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranymi oferentami 

muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia 

umowy.  

2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych do jej stosowania.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego 

na każdym etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez 

wyboru oferty. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie 

wszystkie podmioty, które złożyły oferty w ramach po-stępowania Złożenie oferty jest 

jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego wraz 

z treścią załączników. 

4.  Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent. 

5. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie 

przeciwko Zamawiającemu. 

6. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest: 

•  Pan Kamil Poradzisz telefon:  (+48) 12 652 57 46 

• Pan Andrzej Dobrzyński telefon:  (+48) 52 364 32 78 

• Zapytania do przetargu można także kierować drogą mailową na adres: 

przetarg.transportowy2020@tfkable.com 

7. W odniesieniu do danych osobowych Tele-Fonika Kable S.A. informuje, że 

Administratorem danych jest TELE-FONIKA Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach; 32-400, 

przy ul. Hipolita Cegielskiego 1 (dalej również jako „Spółka”). Z administratorem można się 

skontaktować poprzez adres email daneosobo-we@tfkable.com. Z Administratorem danych 

można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane 

będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytania – podstawą prawną przetwarzania 

danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie i obsługa sprzedaży 

tel:tel%20stacjonarny
tel:tel%20stacjonarny
mailto:przetarg.transportowy2020@tfkable.com


swoich wyrobów i usług, prowadzenie i obsługa zakupów towarów i usług oraz możliwość 

przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do 

potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane: 

- podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. 

dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy  

z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora; 

- podmiotom udzielającym lub rozliczającym dofinansowanie ze środków publicznych; 

- podmiotom prowadzącym działalność doradczą, podmiotom prowadzącym działalność 

audytorską ; 

- innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 

obowiązującego prawa, w tym Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju jako administratora danych 

w centralnym systemie informatycznych SL 2014. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym przepisów o pomocy 

publicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek 

administrator dostarczy kopię danych osobowych pod-legających przetwarzaniu, przy czym za 

wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę  

w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Ma Pani/Pan prawo 

wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje 

Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 

administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych 

praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Podanie danych osobowych do wyżej wskazanych celów jest dobrowolne.  

Oferent oświadcza, że zapoznał się z klauzurą informacyjną dla Oferentów i wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych poprzez potwierdzenie powyższego w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 



 

 

 

Załącznik Nr 6 

 

(nazwa i adres podmiotu) 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję bez zastrzeżeń warunki wynikające z pisemnego zaproszenia do 

składania ofert oraz uczestnictwa w negocjacjach dotyczących złożonej oferty na usługi transportowe 

dla Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
 

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
 

Miejscowość, data 

 

 



Załącznik Nr 7 

 

(nazwa i adres podmiotu) 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w chwili obecnej nie toczy się przeciwko ………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

postępowanie karne ani karno-skarbowe. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
 

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
 

Miejscowość, data 

 

 

 

 



Załącznik Nr 8 

 

(nazwa i adres podmiotu) 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla 

potrzeb związanych z wyborem dostawcy usług transportowych na rok 2020r dla firmy 

 Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 33, poz.883) 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
 

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
 

Miejscowość, data 

 





 


