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Zamawiający:        Bydgoszcz, dn. 16.03.2023r. 

Tele-Fonika Kable S.A. 

ul. Hipolita Cegielskiego 1 

32-400 Myślenice 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2023 

Tele-Fonika Kable S.A. z siedzibą w Myślenicach, w oparciu o „Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w 
ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla 

farm wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów 
poprawiających odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 1.1 
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w ramach ZASADY KONKURENCYJNOŚCI. 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących bębnów przeznaczonych do 
nawijania kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć: 
a) bęben o wymiarach 5000x3900x1300 mm i nośności 85 T – sztuk 1; 
b) bęben o wymiarach 5000x3900x2000 mm i nośności 85 T – sztuk 2; 
c) bęben o wymiarach 5000x5000x1300 mm i nośności 100 T – sztuk 2; 
d) bęben o wymiarach 5000x5000x2300 mm i nośności 100 T – sztuk 1; 
 
gdzie wymiary to: średnica tarczy x szerokość całkowita x średnica rdzenia. 
 
Bębny służyć będą do przechowywania i międzyoperacyjnego transportu odcinków kabli 
wytworzonych na poszczególnych maszynach linii prototypowej. 
2. Dostarczane w ramach zamówienia bębny muszą być nowe, oraz spełniać wymagania 
wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których 
mogą być dopuszczone do użytkowania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, 
którzy złożą ważne oferty, zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym w celu 
polepszenia warunków oferty.  
Negocjacje mogą być prowadzone w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena 
zryczałtowana netto, okres gwarancji).  
Po przeprowadzonych negocjacjach Oferenci poproszeni zostaną o złożenie oferty zawierającej 
warunki uzgodnione podczas negocjacji. Ofertę ostateczną należy złożyć zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w niniejszym zapytaniu. Po zakończeniu negocjacji Zamawiający przystąpi do 
punktowej oceny ofert ostatecznych zgodnie z przyjętymi kryteriami. Oferent, który przystąpił 
do negocjacji z Zamawiającym, ma prawo zmienić, w wyznaczonym terminie, warunki wskazane 
w ofercie wstępnej (w pierwotnym brzmieniu) na uzgodnione podczas negocjacji. Jeśli nie 
skorzysta z tej możliwości, ocenie punktowej zostanie poddana oferta w pierwotnym brzmieniu. 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podjęcia negocjacji z Oferentami. W 
takim przypadku po sprawdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności 
złożonej oferty z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający przystąpi do oceny punktowej 
ofert, nie podejmując uprzednich negocjacji z Oferentami.  
4. Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 
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44619200 – 4 Bębny do nawijania kabli 
 
Tryb udzielania zamówienia: zasada konkurencyjności  
5. Dostarczane bębny muszą posiadać funkcjonalności oraz parametry techniczne wskazane poniżej: 
 

a) bęben o wymiarach 5000x3900x1300 mm i nośności 85 T – sztuk 1 

Funkcjonalność  
1. Bęben metalowy, nierotujący, o części roboczej wyłożonej wykładziną gumową, 

przeznaczony do nawijania kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć  
2. Powierzchnie wewnętrzne (rdzeń i tarcze boczne) nagumowane 
3. Bęben zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany 
4. Nagumowanie powierzchni gumą nie barwiącą układu izolacyjnego kabli tzn. skład gumy 

pozbawiony dodatków, które pod wpływem temperatury i nacisku mogą powodować 
przebarwianie izolacji 

5. Bęben z otworami do zamocowania kabla 
6. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się tabliczki znamionowe 

zawierające następujące dane: średnica tarczy, średnica rdzenia, średnica otworu osiowego, 

szerokość robocza rdzenia, szerokość całkowita, waga bębna, nośność. 

 Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 tabliczki w rozstawie co 180° umieszczone na 

wysokości 1500mm od podstawy. 

 
7. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się  uchwyty typu klips na 

karty informacyjne. Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 uchwyty w rozstawie co 
180° umieszczone na wysokości 1500mm od podstawy. 

8. Bęben powinien być dostarczony wraz z certyfikatem nośności 
 

L.p. Parametry techniczne  
 

Wartość 

1. Średnica nawijanych kabli  

 

30 – 100 mm ±2% 

 

2. Ciężar 1m kabla  

 

max 30 kg/m 

 

3. 
Średnica tarczy x szerokość całkowita x szerokość robocza 

rdzenia x średnica rdzenia 

 

5000 x 3900 x 3480x1300 

(tol. + 10) mm          

 

4. Bicie tarcz bębna 

 

max 10 mm 

5. Nośność bębna  

 

85 T   (tol. + 5T) 

6. Grubość nagumowania 

 

                 8 mm  +1,0 mm 

 

7. Twardość wykładziny gumowej 55-60 Shore’a 

8. Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

min. 50 µm 

9. Grubość powłoki malarskiej  min. 50 µm 

10. Kolor bębna RAL 2003 
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11.  
Minimalny zakres temperatury pracy bębna 

 

-30° C  do + 75° C 

 

12. Otwór w rdzeniu  

 

200 x 120 mm ±2 mm 

  

13. Otwory do mocowania kabla 2 otwory ø 10±1 mm, co 90°±2° 

w odległości od siebie 100 ±2 mm 

 

 

 

b) bęben o wymiarach 5000x3900x2000 mm i nośności 85 T – sztuk 2 

Funkcjonalność  
1. Bęben metalowy, nierotujący, o części roboczej wyłożonej wykładziną gumową, przeznaczony 

do nawijania kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć  
2. Powierzchnie wewnętrzne (rdzeń i tarcze boczne) nagumowane 

3. Bęben zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany 
4. Nagumowanie powierzchni gumą nie barwiącą układu izolacyjnego kabli tzn. skład gumy 

pozbawiony dodatków, które pod wpływem temperatury i nacisku mogą powodować 
przebarwianie izolacji 

5. Bęben z otworami do zamocowania kabla 

6. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się tabliczki znamionowe 

zawierające następujące dane: średnica tarczy, średnica rdzenia, średnica otworu osiowego, 

szerokość robocza rdzenia, szerokość całkowita, waga bębna, nośność. 

 Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 tabliczki w rozstawie co 180° umieszczone na 

wysokości 1500mm od podstawy. 

 
7. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się  uchwyty typu klips na 

karty informacyjne. Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 uchwyty w rozstawie co 180° 
umieszczone na wysokości 1500mm od podstawy. 

8. Bęben powinien być dostarczony wraz z certyfikatem nośności 
 

L.p. Parametry techniczne  
 

Wartość 

1. Średnica nawijanych kabli  

 

30 – 180 mm ±2% 

 

2. Ciężar 1m kabla  

 

max 50 kg/m 

 

3. 

Średnica tarczy x szerokość całkowita x szerokość robocza 

rdzenia x średnica rdzenia 

 

5000 x 3900 x 3480x2000 

(tol. + 10) mm 

                      

                   

 

4. Bicie tarcz bębna 

 

max 10 mm 

5. Nośność bębna  

 

85 T   (tol. + 5T) 
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6. Grubość nagumowania 

 

                 8 mm  +1,0 mm 

7. Twardość wykładziny gumowej 55-60 Shore’a 

8. Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

min. 50 µm 

9. Grubość powłoki malarskiej  min. 50 µm 

10. Kolor bębna RAL 2003 

 

11.  
Minimalny zakres temperatury pracy bębna 

 

-30° C  do + 75° C 

 

12. Otwór w rdzeniu  

 

250 x 200 mm ±2 mm 

  

13. Otwory do mocowania kabla 2 otwory ø 10±1 mm, co 90°±2° 

w odległości od siebie 100 ±2 mm 

 

c) bęben o wymiarach 5000x5000x1300 mm i nośności 100 T – sztuk 2 

Funkcjonalność  
1. Bęben metalowy, nierotujący, przeznaczony do nawijania kabli elektroenergetycznych średnich 

i wysokich napięć  
2. Na części roboczej rdzenia oraz na wewnętrznych stronach tarcz bębna nie powinno być 

odprysków po spawaniu a spoiny łączące muszą być zeszlifowane do powierzchni rdzenia, 
3. Bęben powinien być zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany 
4. Krawędzie otworu w rdzeniu powinny być sfazowane  

5. Bęben z otworami do zamocowania kabla 

6. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się tabliczki znamionowe 

zawierające następujące dane: średnica tarczy, średnica rdzenia, średnica otworu osiowego, 

szerokość robocza rdzenia, szerokość całkowita, waga bębna, nośność. 

 Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 tabliczki w rozstawie co 180° umieszczone na 

wysokości 1500mm od podstawy. 

 
7. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się  uchwyty typu klips na 

karty informacyjne. Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 uchwyty w rozstawie co 180° 
umieszczone na wysokości 1500mm od podstawy. 

8. Bęben powinien być dostarczony wraz z certyfikatem nośności 
 

L.p. Parametry techniczne  
 

Wartość 

1. Średnica nawijanych kabli  

 

30 – 110 mm ±2% 

 

2. Ciężar 1m kabla  

 

max 40 kg/m 

 

3. 

Średnica tarczy x szerokość całkowita x szerokość robocza 

rdzenia x średnica rdzenia 

 

5000 x 5000 x 4590x1300 

(tol. + 10) mm 
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4. Bicie tarcz bębna 

 

max. 10 mm 

5. Nośność bębna  

 

100 T   (tol. + 10T) 

6. Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

min. 50 µm 

7. Grubość powłoki malarskiej  min. 50 µm 

8. Kolor bębna RAL 2003 

 

9.  
Minimalny zakres temperatury pracy bębna 

 

-30° C  do + 75° C 

 

10. Otwór w rdzeniu  

 

200 x 120 mm ±2 mm 

  

11. Otwory do mocowania kabla 2 otwory ø 10±1 mm, co 90°±2° 

w odległości od siebie 100 ±2 mm 

 

 

d) bęben o wymiarach 5000x5000x2300 mm i nośności 100 T – sztuk 1 
 

Funkcjonalność  
1. Bęben metalowy, nierotujący, przeznaczony do nawijania kabli elektroenergetycznych średnich 

i wysokich napięć  
2. Na części roboczej rdzenia oraz na wewnętrznych stronach tarcz bębna nie powinno być 

odprysków po spawaniu a spoiny łączące muszą być zeszlifowane do powierzchni rdzenia, 
3. Bęben powinien być zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany 
4. Krawędzie otworu w rdzeniu powinny być sfazowane  

5. Bęben z otworami do zamocowania kabla 

6. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się tabliczki znamionowe 

zawierające następujące dane: średnica tarczy, średnica rdzenia, średnica otworu osiowego, 

szerokość robocza rdzenia, szerokość całkowita, waga bębna, nośność. 

 Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 tabliczki w rozstawie co 180° umieszczone na 

wysokości 1500mm od podstawy. 

 
7. Na tarczach bębna, po stronie zewnętrznej, powinny znajdować się  uchwyty typu klips na 

karty informacyjne. Na każdej tarczy powinny znajdować się po 2 uchwyty w rozstawie co 180° 
umieszczone na wysokości 1500mm od podstawy. 

8. Bęben powinien być dostarczony wraz z certyfikatem nośności 
 

L.p. Parametry techniczne  
 

Wartość 

1. Średnica nawijanych kabli  

 

30 – 180 mm ±2% 

 

2. Ciężar 1m kabla  

 

max 60 kg/m 
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3. Średnica tarczy x szerokość całkowita x szerokość robocza 

rdzenia x średnica rdzenia 

5000 x 5000 x 4590x2300 

(tol. + 10) mm 

4. Bicie tarcz bębna 

 

max 10 mm 

5. Nośność bębna  

 

100 T   (tol. + 10T) 

6. Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

min. 50 µm 

7. Grubość powłoki malarskiej  min. 50 µm 

8. Kolor bębna RAL 2003 

 

9.  
Minimalny zakres temperatury pracy bębna 

 

-30° C  do + 75° C 

 

10. Otwór w rdzeniu  

 

300 x 200 mm ±2 mm 

  

11. Otwory do mocowania kabla 2 otwory ø 10±1 mm, co 90°±2° 

w odległości od siebie 100 ±2 mm 

 
 
6. Osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności stawianych przedmiotowi 
zamówienia weryfikowane będzie na podstawie testów odbiorczych, wykonywanych po dostawie 
przedmiotu zamówienia. Testy odbiorcze wykonywane będą zgodnie z wymienionymi parametrami 
technicznymi, dokumentacją techniczną i innymi normami technicznymi.  

 

 

II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 5 miesięcy od daty udzielenia 
zamówienia. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w umowie z wybranym 
Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego 
2. Przewidywany termin podpisania umowy: koniec kwietnia 2023 roku.  
3. Oferty z okresem realizacji zamówienia dłuższym niż 5 miesięcy zostaną odrzucone.  
4. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną 
informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  
 
5. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 45 dni od upływu terminu składania ofert.  
6. Miejsce realizacji zamówienia:  
Tele-Fonika Kable S.A. – Bydgoszcz 85-957, ul. Fordońska 152.  
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia okresu wykonania przedmiotu zamówienia, z 
zastrzeżeniem sytuacji określonej w punkcie IX.2.  
8. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia ma wady lub jest niezgodny z umową, 
Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru do czasu dostarczenia przedmiotu zamówienia 
zgodnego z umową lub wolnego od wad. Jeżeli w związku z powyższą sytuacją nastąpi zwłoka w 
wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje kary umowne wskazane w punkcie II.9.  
9. Zamawiający zastrzega sobie, że w umowie z wybranym Wykonawcą zostaną sformułowane 
następujące zapisy dotyczące kar umownych z tytułu zwłoki w terminie realizacji zamówienia.  
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może:  
a) w przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 
10% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto.  
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b) w przypadku zwłoki podczas realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę - żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od 
upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% wynagrodzenia netto.  
c) Zamawiający może domagać się odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość 
zastrzeżonych kar umownych. 
10. Warunki dostawy – DAP (z rozładunkiem po stronie Dostawcy) Tele-Fonika Kable S.A. – Bydgoszcz 
85-957, ul. Fordońska 152, zgodnie z Incoterms 2020.  
11. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający umożliwi końcowy montaż bębnów na terenie zakładu w 
Bydgoszczy. Dotyczy punktu c i d Przedmiotu Zamówienia. 
 
III. WARUNKI PŁATNOŚCI  

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania częściowych płatności po każdorazowej dostawie 
bębna, na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru.  
2. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 30 dni.  
 
 
IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 
 

Lp. Kryteria obligatoryjne Opis sposobu przyznawania 
punktów 

Waga 
kryterium 

Max 
punktacja 

1. 

Cena zryczałtowana netto 

(Cena powinna uwzględniać: 
koszty przygotowania 
wymaganej dokumentacji, 
przedmiot zamówienia, koszty 
ubezpieczenia i dostawy)  
 

( 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 

0,80 80 pkt 

2. 

Okres gwarancji na 
konstrukcję stalową 

(w pełnych miesiącach ) 

Pg – liczba punktów w zakresie gwarancji 
 
G bad – ilość miesięcy wskazanych w 
badanej ofercie 
 
G max – najwyższa ilość miesięcy spośród 
złożonych ofert  
 
Sposób przyznawania punktacji : 
Pg=(G bad/G max) × 100 pkt × waga 
kryterium 
 
Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące. 
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 
miesiące podlegają odrzuceniu. W 
przypadku zaoferowania terminu 24-
miesięcznego, oferta otrzyma 0 pkt. W 
przypadku zaoferowania okresu gwarancji 
większego niż 60 miesięcy do wyznaczenia 
punktacji z tego kryterium zostanie 
przyjęte 60 miesięcy. 
 
Niezależnie od udzielonej gwarancji, 
Zamawiający ma prawo wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

0,10 

 

 

 

10 pkt 
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3. 

Okres gwarancji na 
nagumowanie 

(w pełnych miesiącach ) 

Pn – liczba punktów w zakresie gwarancji 
na nagumowanie 
 
N bad – ilość miesięcy wskazanych w 
badanej ofercie 
 
N max – najwyższa ilość miesięcy spośród 
złożonych ofert  
 
Sposób przyznawania punktacji : 
Pn=(N bad/N max) × 100 pkt × waga 
kryterium 
 
Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy. 
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 
miesięcy podlegają odrzuceniu. W 
przypadku zaoferowania terminu 12-
miesięcznego, oferta otrzyma 0 pkt. W 
przypadku zaoferowania okresu gwarancji 
większego niż  36 miesięcy do wyznaczenia 
punktacji z tego kryterium zostanie 
przyjęte 36 miesięcy. 
 
Niezależnie od udzielonej gwarancji, 
Zamawiający ma prawo wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu zamówienia. 

 

0,10 

 

10 pkt 

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: 

P = Pc+Pg+Pn 
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania 

ofertowego (w tym nie zostaną spełnione kryteria obligatoryjne), a oferowany 
przedmiot dostawy nie będzie spełniał wymaganych w zapytaniu ofertowym 
parametrów technicznych. 

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.   

 

 

V.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa w dniu18.04.2023 r. o godz. 12:00.  
2. Oferta powinna być dostarczona:  
a) osobiście lub za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca na adres: Tele-Fonika 
Kable S.A. ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska (osoba odbierająca: Pani Marta Skraba lub Pani 
Agnieszka Wojtas)  
b) lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com  
c) bądź złożona poprzez system Baza Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.  
4. W przypadku ofert złożonych drogą elektroniczną rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane 
przez osobę/osoby upoważnioną/e kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
5. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2  
6. W ofercie należy wskazać: imię, nazwisko oraz stanowisko i adres e-mail do osoby wyznaczonej do 

kontaktów ze strony Oferenta w sprawach związanych ze złożoną ofertą.  

VI.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.  
2. Oferta powinna być przygotowana na załączonym wzorze formularza ofertowego wraz z rysunkami 
koncepcyjnymi bębnów z wymiarami i szczegółami konstrukcyjnymi i wszystkimi wymaganymi 
informacjami.  
3. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 45 dni od upływu terminu składania ofert.  
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
5. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez Oferenta.  
6. Oferta powinna być kompletna, tj. zawierać następujące załączniki:  
a) Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z rysunkami 
koncepcyjnymi bębnów z wymiarami i szczegółami konstrukcyjnymi,  
b) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych,  
c) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz 
spełnianiu warunków podmiotowych,  
d) Załącznik nr 3 - oświadczenie Oferenta potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane 
doświadczenie i należyte wykonanie prac.  
Uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, 
na rzecz którego dostawy zostały wykonane,  
e) Załącznik nr 4 - Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony 
środowiska, 
f) Załącznik nr 5 - Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z 
pracownikami 
g) Załącznik nr 6 – Klauzula Sankcyjna 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert wariantowych. Oferty częściowe i wariantowe nie będą brane pod uwagę.  
8. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu lub jeśli ww. dokumenty zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega 
treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących 
złożonej oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w jej 
treści.  
10. Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie 
odrzuceniem oferty.  
11. Jeżeli oferta została złożona z pominięciem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego, to nie podlega ona uzupełnieniu.  
 

VII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA 
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1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym przedmiotowi 
zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających wymagań wszystkich aktów normatywnych 
dopuszczających je do użytkowania w Polsce podlegają odrzuceniu.  
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 
Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:  
a) Oferty z okresem gwarancji na konstrukcję stalową krótszym niż 24 miesięcy podlegają odrzuceniu,  
b) Oferty z okresem gwarancji na nagumowanie krótszym niż 12 miesięcy podlegają odrzuceniu,  
c) Oferty z terminem ważności poniżej 45 dni zostaną odrzucone.  
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania i spełniają określone warunki. 
4.1 Z postępowania wyklucza się następujących wykonawców:  
a) którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne,  
b) wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub układowe,  
c) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające 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 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 drugiego 
stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli.  
4.2 W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczyli w sposób należyty co najmniej pięć bębnów o 
nośności minimum 75T.  
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu z odbiorcami wskazanymi w Załączniku nr 3 

w sprawie udzielenia dodatkowych informacji lub dostarczenia dokumentów celem potwierdzenia 

prawdziwości złożonych oświadczeń.  

b) Pozostają w sytuacji ekonomicznej dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia. Ocena 

spełnienia warunku zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w oparciu o następujące 

wskaźniki ekonomiczne za ostatni rok obrotowy:  

− przychody o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN,  
5. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty; o których mowa w pkt. VI.6 
niniejszego zapytania ofertowego, w tym: wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.  

 
6. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, następujących aktualnych dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII.4:  

 
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem  
b) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem  
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UWAGA: Wykonawca posiadający siedzibę poza granicami Polski składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności  

 
c) sprawozdanie finansowe w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu 
przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze 
sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określających w 
szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za ostatni rok obrotowy.  

 
7. Do składania powyższych dokumentów zastosowanie mają zasady wskazane w pkt. VI.8 niniejszego 
zapytania.  
8. Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie potwierdzi spełniania warunków podmiotowych.  
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do 
dostarczenia następujących dokumentów:  
9.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu wykonawcy, o ile nie wynika z dokumentów 
rejestrowych.  
9.2 Dedykowanej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i 
przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż wartość zamówienia. Powyższy 
warunek uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży kopię poświadczoną za zgodność z 
oryginałem ważnej przez cały okres obowiązywania umowy, polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowo 
wymagana będzie polisa Cargo. 
9.3 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana wniesienia zabezpieczeń w 
postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek, w formie i treści 
zaakceptowanej przez Zamawiającego.  
Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF. 
9.4 Zaświadczenia wydane przez właściwy dla Oferenta Urząd Skarbowy o jego statusie podatkowym 
VAT (czy jest czynnym podatnikiem VAT).    
10. Dostarczenie powyższych dokumentów wskazanych w pkt. 9 jest warunkiem koniecznym do 
podpisania umowy z Wykonawcą.  
11. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
że zapoznał się listą dokumentów niezbędnych do podpisania umowy/realizacji umowy i zobowiązuje 
się do ich dostarczenia w przypadku wyboru oferty do realizacji przed podpisaniem umowy/w trakcie 
realizacji umowy. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa powyżej skutkować będzie brakiem 
możliwości podpisania/realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.  
12. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie 
wykluczeniem Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Oferenta wykluczonego 
uznana zostanie za odrzuconą.  
 
VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny zryczałtowanej za realizację przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z formularzem ofertowym z podziałem na cenę zryczałtowaną netto i brutto (jeżeli dotyczy).  
2. Cena zryczałtowana uwzględniać powinna projekt, dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi 
materiałami niezbędnymi do właściwej eksploatacji (jeśli dotyczy), w tym wszelkie koszty związane z 
obecnością przedstawicieli Dostawcy, jak również koszty przygotowania wymaganej dokumentacji.  
3. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w dowolnej walucie z zastrzeżeniem, że informację o 
zastosowanej walucie Oferent podaje w formularzu ofertowym. Cena musi uwzględniać wszystkie 
wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z 
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terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.  
4. Wszelkie opusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za 
realizację przedmiotu zamówienia była ceną zryczałtowaną, całkowitą bez konieczności dokonywania 
przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.  
 

IX.UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY 

 
1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Wykonawcą zostanie podpisana 
stosowna umowa.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do 
treści złożonej przez niego oferty:   

- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia w dniu 
podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,  

- z powodu okoliczności działania siły wyższej,  

- z powodu zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym 
dokumentów programowych „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020” i 
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”,  

- z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością realizacji zamówienia,  

- 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,  

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

- z powodu zmiany terminu realizacji zamówienia na życzenie Zamawiającego w przypadku, gdy 
odbiór przedmiotu dostawy będzie uzależniony od obecności innych, niezbędnych, współpracujących 
urządzeń oraz infrastruktury, tj. w sytuacji, gdy odbiór i weryfikacja poprawności funkcjonowania 
urządzenia dostarczanego w ramach zamówienia, będzie uzależniona od obecności pozostałych 
urządzeń nabywanych w ramach projektu,  

- z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień,  
- z powodu zmiany terminu płatności faktury. 
3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy 
zakończony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz okres obowiązywania 
gwarancji.  
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być 
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem 
nieważności.  
5. W przypadku wyboru Wykonawcy krajowego umowa zostanie sporządzona w języku polskim. W 
przypadku wyboru Wykonawcy zagranicznego umowa zostanie sporządzona w języku polskim oraz 
angielskim.  
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani praw opcji.  
 
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.  
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2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego do upływu 
terminu składania ofert, z pisemnym uzasadnieniem przyczyny. O unieważnieniu postępowania 
Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które złożyły oferty w ramach 
postępowania konkurencyjnego. Dodatkowo, Zamawiający zamieści w tym zakresie stosowną 
informację na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:  
a. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego do momentu złożenia ofert  
b. unieważnienia postępowania, w szczególności jeśli:  
- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,  
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,  
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z 
postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu,  
5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 
Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.  
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:  
- jej treść będzie sprzeczna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,  
- będzie zawierać rażąco niską cenę,  
- będzie nieważna na podstawie innych przepisów,  
- zostanie złożona po terminie składania ofert.  
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania 
ofertowego wraz z treścią załączników.  
8. Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie Oferent.  
9. Z tytułu nieuwzględnienia oferty, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko 
Zamawiającemu.  
10. Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz niezwłocznie po wyborze Wykonawcy 
wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę.  
11. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Sylwia Jaworska e-mail: 
sylwia.jaworska@tfkable.com. 
12. 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 
daneosobowe@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 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;  
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- 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 podlegających 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.  
 
Zapraszamy do składania ofert 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami. 
Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym  
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Oferenta potwierdzającego spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu wraz z dowodami, potwierdzającymi wymagane doświadczenie i należyte wykonanie 
prac.  
Załącznik nr 4 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska. 
Załącznik nr 5 Wymagania dla Wykonawców/Podwykonawców w zakresie zarządzania relacjami z 
pracownikami. 
Załącznik nr 6 Klauzula sankcyjna. 
 


