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Zamawiający:            Myślenice, dn. 07.12.2022r. 
TELE-FONIKA Kable S.A. 
ul. Hipolita Cegielskiego 1 
32-400 Myślenice 
 

 

Numer zapytania  MagazynyTFK/22/KON/2022 
 

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 pn. „Innowacyjny modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach 

AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania 
przedsiębiorstw.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach działania 1.1.1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia dotyczy dostarczenia trzech kontenerów morskich, przystosowanych do 
adaptacji automatyki przemysłowej oraz elektroniki mocy wraz z infrastrukturą pomocniczą.   
 
Dostarczone w ramach zamówienia kontenery mają spełniać wymagania wszystkich aktów 
normatywnych i prawnych obowiązujących w UE, na podstawie których urządzenia mogą być 
dopuszczone do użytkowania.  
 
Kody wspólnego słownika zamówień (CPV): 
44211100-3– Budynki modułowe i przenośne 
 
Kontenery będą przedzielony na dwie funkcjonalne przestrzenie za pomocą demontowanej przegrody 
izolującej cieplnie materiałem niepalnym o minimalnej klasie odporności na ogień B2-s2,d0. Ponadto 
kontenery zostaną ocieplone płytami warstwowymi od wewnątrz wg. załączonej do postępowania 
specyfikacji. Podstawą do realizacji niniejszego zamówienia jest dokumentacja 3D kontenera - plik. 
STEP oraz rzuty poglądowe kontenera 2D – plik PDF. Kontenery będą wykonane w trzech 
egzemplarzach w tym jeden z nich będzie miał zmieniony rozstaw śrub mocujących trzech szaf 
automatyki przemysłowej. 
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Dostarczone kontenery powinny spełniać poniże wymagania: 

Funkcjonalność – Kontener 
1. Wyrób gotowy musi być fabrycznie nowy. 

2.  Kontener morski HC ( High Cube ) typu OW ( branżowo: One Way ) 

3. Izolacja podłogi kontenera wykonana z wełny mineralnej o grubości 80mm lub izolacja 

alternatywna o nie gorszych parametrach o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 

U=0,46 W/(m²·K) . Dopuszcza się położenie izolacji na istniejącej podłodze kontenera, 

natomiast wymagane jest zabezpieczenie izolacji umożliwiające transport wózkiem 

paletowym obiektów/urządzeń o wadze do 2 ton. 

4. Posiada zabezpieczenie antykorozyjnie elementów stalowych. Zewnętrzna i wewnętrzna 

strona konstrukcji kontenera powinna spełniać kategorię korozyjności C3, a okres trwałości: 

M średni (7-15 lat). 

5. Podłogę kontenera należy zabezpieczyć blachą ryflowaną, aluminium grubości minimum 

2mm. 

6. Wykonany punkt uziemiający w dolnym rogu kontenera, przyłącze skręcane. 

7. Demontowana przegroda poprzeczna kontenera - izolująca cieplnie, wykonana z materiału 

niepalnego. (Przegroda wykonana z płyty warstwowej 60. Wypełnienie wełną mineralną lub 

płytą PIR o równoważnej lub lepszej izolacji termicznej). Przegroda podzielona na dwie części 

wg. rysunku 5. Cała przegroda powinna być łatwo demontowana. Przytwierdzenie przegrody 

powinno być z wykorzystaniem ścian bocznych i sufitu. W przegrodzie należy umieści otwór 

technologiczny na kratkę pożarową oraz przepusty kablowe. Ponadto wymagane jest 

zastosowanie uszczelnienia pomiędzy sekcjami przegrody i ścianami kontenera. Uszczelka 

powinna być dobrana tak żeby zminimalizować straty ciepła pomiędzy sekcjami. Podstawowa 

uszczelka chłodnicza jest wystarczająca. Uszczelka ma zakryć prześwity pomiędzy elementami 

demontowanej przegrody, a obudową kontenera. Uszczelka ma być wykonana w sposób taki 

aby uniemożliwić wymianę powietrza pomiędzy wydzielonymi częściami kontenera. 

8. Kontener będzie zawierał elementy mocowania (wg dostarczonej przez Zamawiającego 

specyfikacji technicznej) modułu klimatyzatora z funkcją pompy ciepła o mocy chłodniczej 

5kW i mocy cieplnej 6,5kW (klimatyzator i elementy zasilające nie są częścią zapytania 

ofertowego). 

Wykonać przepust technologiczny fi63 oraz uchwyty montażowe pod klimatyzator wskazany 
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przez zamawiającego. Uchwyty montażowe mają być wykonane w taki sposób aby nie 

stanowiły kolizji z szafą przyłączeniową. Uchwyty wykonać w formie 

spawanych/przykręcanych kątowników lub ceowników do konstrukcji kontenera. 

Umiejscowienie uchwytów oraz otworu technologicznego ma być wykonane w uzgodnieniu z 

zamawiającym i na podstawie dostarczonej dokumentacji. Waga modułu klimatyzatora: max 

58kg. 

9. Instalacja odgromowa wykonana z wykorzystaniem izolowanych iglic odgromowych, 

połączonych drutem ocynkowanym stalowym. Instalacja odgromowa odizolowana 

elektrycznie od kontenera. Wyprowadzony punkt uziemienia instalacji odgromowej po 

przeciwległym rogu kontenera względem uziomu funkcjonalnego. Punkt przyłączeniowy 

należy wykonać z wykorzystaniem pręta gwintowanego M12. 

10.  Malowanie zewnętrzne z palety kolorów RAL w odcieniach biały/szary wraz z naklejanymi 

logotypami wg rysunku nr 7 i 8 do których dokumentację prześle Zamawiający.   

11. Dodatkowe drzwi zewnętrzne, techniczne zamykane na klucz. Drzwi w kolorze kontenera, 

zabezpieczone antykorozyjnie oraz odporne na warunki atmosferyczne. Wymagania 

antykorozyjne odnośnie drzwi są identyczne jak dla całego kontenera tj: powinny spełniać 

kategorię C3, a okres trwałości: M średni (7-15 lat). Klasa szczelności min. 1A. Preferuje się 

zastosowanie drzwi o odporności ogniowej EI60. 

12. Uchwyty montażowe szaf sterowniczych w podłodze na szafy elektryczne w dwóch 

standardach rozmiarów  wg. poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek.5. Uchwyty 

przymocowane do podłogi z wykorzystaniem techniki połączeń skręcanych. Wytrzymałość 

połączeń ma zapewnić możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf 

sterowniczych do podłogi kontenera o masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej 

na wysokości do 1600mm. Dokładne rozstawy szaf i otworów pod ich mocowanie dostarczy 

Zamawiający.  

Preferuje się szpilki gwintowane wystające z podłogi na wysokość 30mm. Wykonanie systemu 

montażowego na podstawie dokumentacji i po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

13. Kontenery będą wyposażone w uchwyty montażowe w ścianach na elementy infrastruktury 

technicznej: wg. poglądowej specyfikacji technicznej –  rysunek.6. Uchwyty montażowe 

zapewnią stabilne przytwierdzenie szaf sterowniczych o wymiarach (800x800x2000 oraz 

600x800x2000) do ściany bocznej kontenera. Wytrzymałość połączeń powinno zapewnić 
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możliwość bezpiecznego i trwałego przytwierdzenia szaf sterowniczych do ścian kontenera o 

masie nie przekraczającej 1000kg/szafa i umieszczonej na wysokości do 1600mm. 

 14. Na dachu kontenera będą zamontowane gwintowane szpilki montażowe: wg. poglądowej 

specyfikacji technicznej – rzut dachu z góry rys. 4. Do szpilek gwintowanych przykręcone będą 

dwie aluminiowe szyny montażowe, dedykowane do montażu czterech paneli PV o mocy 

450Wp i wymiarach 2200x1000x30 każdy (panele PV nie są częścią zapytania ofertowego).  

Liczba wypuszczonych szpilek montażowych - 8 szt. w dwóch liniach - wypuszczone po 3 cm 

nad najwyższy pkt dachu. 

15. Kontenery będą posiadały otwory wraz z  elementami wentylacji (wg. poglądowej specyfikacji 
technicznej – rysunek 1 i 2): 

a) Dwie żaluzje wywiewne  wykonane z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na 
promieniowanie UV tworzywa ABS np.:  VKK 05025 lub podobna 

b) Czerpnia powietrza posiadająca nieruchome kierownice i dodatkowe zabezpieczenie 
wnętrza instalacji wentylacyjnej w postaci stalowej siatki przeciw ptakom wraz z 
montażem elementu kanału wentylacyjnego: kształtka typu KN (rysunek nr 9) 
zabezpieczonego i przymocowanego do czerpni. 

 

L.p.  Parametry techniczne –  Kontener Wartość  

1. Kontener morski 20 stóp wersja podwyższana HC o wymiarach  
(D x S x W) 

6058x2438x2896mm 

2. 

Izolacja cieplna kontenera w formie płyt warstwowych 
montowanych do wewnętrznych ścian, sufitu i podłogi, o 
grubościach lub parametrach: 
a) ściany, drzwi, sufit 

b) podłoga  o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż: 

a) Np. wełna 80mm, 
np. PIR 60mm  
Min. U=0,37 
W/(m²·K) 

b) Min. U = 0,46 
W/(m²·K) 

3. Podłoga kontenera pokryta aluminiową blachą ryflowaną o 
grubości: 

Min. 2mm 

4. Wymiary dodatkowych zewnętrznych drzwi technicznych 900x2000 mm 

5. 
Liczba uchwytów montażowych dla każdej z szaf 6 

(w tym: 4 – podłoga, 2 – 
ściana boczna) 

6. 

Kontenery posiadają otwory wraz  elementami wentylacji (wg. 
poglądowej specyfikacji technicznej – rysunek 1 i 2): 

a) 0,12 m2; 
498mm x 248mm 
x 40mm 

b) 600x400mm 
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Rysunki techniczne do opracowania oferty: 

 

Rysunek 1: Widok poglądowy kontenera (strona lewa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów 
technologicznych pod żaluzje wywiewne. 

 

 

Rysunek 2: Widok poglądowy kontenera (strona prawa). Zaznaczenie miejsca wykonania otworów 
technologicznych pod czerpnię powietrza oraz drzwi. 

a) Dwie żaluzje wywiewne  wykonane z wytrzymałego 
mechanicznie i odpornego na promieniowanie UV tworzywa 
ABS np.:  VKK 05025 lub podobna, o powierzchni i 
wymiarach jak najbardziej zbliżonej do podanych 

b) Czerpnia powietrza  posiadająca nieruchome kierownice  
i dodatkowe zabezpieczenie wnętrza instalacji wentylacyjnej 
w postaci stalowej siatki przeciw ptakom o wymiarach 

c) Kształtka KN wg rysunku nr 9 o wymiarach 
 

c) BxH: 600mm x 
400mm 
B1xH1: 600mm x 
350mm 
R: 100mm 
 

7. Punkt przyłączenia uziomu Średnica 12mm (gwint 
M12) 
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Rysunek 3: Widok poglądowy przekroju kontenera (izometryczny) 

 

 

Rysunek 4: Widok poglądowy kontenera dach (góra). Propozycja systemu montażu paneli 
fotowoltaicznych z wykorzystania szyn montażowych. 

 

 

Rysunek 5: Widok poglądowy kontenera wnętrze (podłoga). Propozycja rozmieszczenia otworów 
mocujących szaf sterowniczych do podłogi kontenera 
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Rysunek 6: Widok poglądowy kontenera wnętrze (lewa ściana wewnętrzna). Propozycja mocowania 
szaf do lewej ściany bocznej z wykorzystaniem profili montażowych. 

 

 

Rysunek 7: Wyklejany logotyp zewnętrzny – dłuższy bok strona A. 

 

Rysunek 8: Wyklejany logotyp zewnętrzny – dłuższy bok strona B. 
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Rysunek 9: Kształtka KN. 

 
Wymagania dodatkowe do całego zakresu zapytania:  
- Musi spełniać wszystkie wymagania BHP obowiązujące na terenie UE 
- Sprzedający dostarczy pełną dokumentację powykonawczą kontenerów 
- Instrukcja obsługi w języku polskim 
- Sprzedający udziela gwarancji na kontener nie krótszej niż 24 miesiące 
- Sprzedający udziela gwarancji na ochronę antykorozyjną nie krótszą niż 24 miesiące 
- Wykonanie kontenera będzie realizowane po dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień z 
zamawiającym i przedstawieniu koncepcji wykonania produktu 
 

II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 
a) Pierwszy kontener:  nie może przekroczyć 6 tygodni  
b) Pozostałe dwa kontenery: nie może przekroczyć 12 tygodni 

2. Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 6 tygodni na pierwszy kontener i 12 tygodni 
na pozostałe dwa kontenery będą odrzucane. 

3. Oferent jest zobowiązany do określenia planowanego czasu realizacji zamówienia. Stosowną 
informację zamieści w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

4. Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące od jej złożenia. 
5. Miejsce realizacji zamówienia:  

a)  Dostawa Lublin: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 D 20 – 618 Lublin 
b) Dostawa Kraków: Tele-Fonika Kable S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20. 

6. 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.7. 

7. Zamawiający zastrzega sobie, prawo do naliczenia kar umownych:  
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a) W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy – żądać zapłaty kary umownej w 
wysokości 10 % umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

b) W przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy przez  Wykonawcę - żądać zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, za każdy tydzień kalendarzowy 
opóźnienia liczony od upłynięcia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ale nie więcej 
niż 5% wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych 

- od a) I b) łącznie max. 10% 
8. Warunki dostawy – DAP (z rozładunkiem po stronie Zamawiającego)  

a) Pierwszy kontener: Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38 D 20 – 618 Lublin 
b) Pozostałe dwa kontenery: Tele-Fonika Kable  S.A. – Kraków 30-841, ul. Nad Drwiną 20 , 

zgodnie z Incoterms 2020.  
 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI  
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania płatności zaliczkowych na poczet wykonania 
przedmiotu zamówienia. Informacje o warunkach płatności znajdują się w formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

2. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności za faktury będzie wynosił 21 dni.  
 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT 
 

Lp. Kryteria obligatoryjne Opis sposobu przyznawania 
punktów 

Waga 
kryterium 

Max 
punktacja 

1. 

Cena netto 

(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 

0,50 50 pkt 

2. 

Termin realizacji 
zamówienia 

(w pełnych tygodniach) 

Pt – liczba punktów w zakresie 
terminu realizacji zamówienia 
 
T min – najniższa ilość tygodni 
spośród złożonych ofert  
 
T bad – ilość tygodni wskazanych w 
badanej ofercie 
 
Sposób przyznawania punktacji : 
Pt=(T min/T bad) × 100 pkt × waga 
kryterium 
 

 

 

 

0,50 

 

 

 

50 pkt 
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Maksymalny dopuszczalny okres 
realizacji całego zamówienia to 12 
tygodni. Propozycje, których termin 
dostawy przedmiotu zamówienia 
jest dłuży niż 12 tygodni, zostaną 
odrzucone. 
 

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+Pt 

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.  

5. W przypadku, gdy co najmniej dwie oferty są zbliżone pod względem 
ekonomicznym, Zamawiający zobowiązany jest wybrać ofertę najbardziej 
korzystną w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W takiej sytuacji 
Zamawiający zwróci się drogą elektroniczną do Oferentów o udzielenie 
dodatkowych informacji w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.  

 

 

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2022 o godzinie 14:00. 
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) 

b)  lub poczty elektronicznej na adres: oferty@tfkable.com 
3. W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną, decydujące znaczenie dla oceny zachowania 

powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
4. Nie dopuszcza się złożenia ofert w innej formie niż wskazana w pkt.V.2 
5. 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 ze 
specyfikacją techniczną przedmiotu dostawy i wszystkimi wymaganymi informacjami.  
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3) Termin związania ofertą powinien wynosić co najmniej 2 miesiące 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: 
- Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją techniczną 
przedmiotu dostawy, 
- Pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeśli nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz 
spełnianiu warunków podmiotowych, 
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą brane pod 
uwagę. 
8) Zamawiający wezwie Dostawców, 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 Dostawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej 
oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
10) 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. 
11) Niedostarczenie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie 
odrzuceniem oferty. 
12) 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 
 
1. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Oferty niespełniające zdefiniowanych funkcji i parametrów technicznych, stawianym poszczególnym 
częściom przedmiotu zamówienia oraz oferty dla urządzeń niespełniających wymagań wszystkich 
aktów normatywnych dopuszczających je do użytkowania w Polsce (wymienione w pkt. I) podlegają 
odrzuceniu.  
3. W celu zagwarantowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Dostawcę, 
Zamawiający odrzuci oferty spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek: 
a) Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 24 miesiące podlegają odrzuceniu, 
b) Oferty z deklarowanym okresem realizacji zamówienia dłuższym niż: 12 tygodni na dostawę w tym 
dostawa pierwszego kontenera – 6 tygodni, pozostałych dwóch – 12 tygodni. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:  
4.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania wyklucza się następujących 
dostawców: 
a) którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Dostawcą polegające na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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• 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 Dostawcy, 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.  

5. Wraz z ofertą dostawca zobowiązany jest złożyć dokumenty o których mowa w pkt. VI.6 niniejszego 
zapytania ofertowego. 
6. Zamawiający wykluczy Dostawcę, który nie potwierdzi spełniania warunków podmiotowych.  
7. Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do 
dostarczenia następujących dokumentów: 
7.1 Pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu dostawcy, o ile nie wynika z dokumentów 
rejestrowych.  
7.2 Zamawiający wymaga od oferenta, którego oferta zostanie wybrana do wniesienia zabezpieczeń w 
postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej: 
a) gwarancji zwrotu zaliczek jeżeli wystąpią, 
b) gwarancji usunięcia wad i usterek, w formie i treści zaakceptowanej przez Zamawiającego 
Wystawca gwarancji musi podlegać regulacjom KNF. 
W przypadku płatności zaliczkowych Oferent jest zobowiązany do przedłożenia bankowej lub 
ubezpieczeniowej gwarancji zwrotu zaliczki na wszystkie i pełne zaliczki wpłacone  w wysokości 1:1 
8. Dostarczenie powyższych dokumentów wskazanych w pkt. 7 jest warunkiem koniecznym do 
podpisania umowy z Dostawcą. 
9. Oferent potwierdza na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 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 Dostawcą.  
10. 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 dostarczenie urządzeń wraz ze wszystkimi materiałami 
niezbędnymi do właściwego montażu, w tym wszelkie koszty związane ze wsparciem technicznym w 
procesie integracji i uruchamiania prototypów. 
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 
terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi 
stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
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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. 
5. W sytuacji, gdy Oferent zaproponuje ceny w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy cenę z 
zastosowaniem kursu sprzedaży danej waluty wg notowań Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 
wystawienia oferty. W przypadku, gdy NBP nie publikuje dla danej waluty kursów sprzedaży, do 
dokonywania przeliczeń zostaną zastosowane kursy średnie NBP z dnia wystawienia oferty. 
 
 
IX. UMOWA, WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 
1. Z wybranym w drodze realizacji zasady konkurencyjności Dostawcą zostanie podpisana stosowna 
umowa. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Dostawcą 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 Dostawcy 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. 

3. Za czas realizacji umowy Zamawiający będzie uznawał czas realizacji przedmiotu umowy zakończony 
podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz gwarancji i rękojmi na warunkach 
opisanych w punkcie VII.7 zapytania ofertowego. 
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane 
w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
5. Umowa zostanie sporządzona w języku polskim. 
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających ani praw opcji. 
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X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.  
2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania Prawa Zamówień Publicznych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego. 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  
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, wniosek o wprowadzenie zmiany w 
projekcie, mającej na celu zatwierdzenie przedmiotu zamówienia zostanie odrzucony przez 
Instytucję Pośredniczącą. 

5. W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy 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 Dostawcy 
wyśle stosowną informację do każdego podmiotu, który złożył ofertę. 
11. Osobą do kontaktu ws. treści niniejszego zapytania jest p. Tomasz Szewczyk e-mail: 
tomasz.szewczyk@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 
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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; 
- 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: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz 

spełnianiu warunków podmiotowych. 
 


