
 

 

 
 

W związku z realizacją projektu w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 

o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.01.01.00-26-465/10 
ECO-Ash Innowacja na rynku dodatków do betonu  

współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Firma Ecokruszbet sp. z o.o. zaprasza do składania ofert. 

 

ECOKRUSZBET Sp z o.o.                                                                17.06.2011 

Ul. Słowackiego 17A 

25-373 Kielce 

 

Szanowni Państwo, 

W związku realizacją projektu pt. ECO-Ash Innowacja na rynku dodatków do betonu. 

ECOKRUSZBET Sp. z o.o. zaprasza do złożenia pisemnej oferty: 

1. Przedmiot oferty 

1. Zakup wagi z kalibracją i montażem (wydatek inwestycyjny, nowy). Waga 
samochodowa najazdowa do cystern samochodowych - 18m. 
 

2. Oferta powinna zawierać: 
1.  Szczegółowy opis zgodny z przedmiotem oferty w języku polskim, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w 
postaci elektronicznej, popartych następnie oryginalnie podpisaną ofertą.  

2.  Cenę netto pełnej oferty oraz kosztów pojedynczych pozycji przedmiotu oferty 
wraz ze wskazaniem należnego podatku od towarów i usług. 

3. Obowiązujący termin ważności oferty. 
 

3. Kryteria wyboru:    
 

a) Zgodność oferty z opisem przedmiotu oferty; 
b) Rekomendacje i referencje; 

 



Powyższe kryteria mają charakter poglądowy i Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy, który według niego będzie gwarantem 
jakości wykonania przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego.  
 
4. Termin składania ofert  
Termin nadesłania ofert: 08.07.2011 
Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
5. Warunki dostawy do Zamawiającego:  
Realizacja dostawy lipiec - sierpień 2011 (woj. świętokrzyskie) 
 
6. Warunki płatności: 
Przelew  
 
7. Gwarancja i rękojmia 
Udzielenie gwarancji na nie mniej niż 12 miesiący 
 
 
8. Osoba koordynująca ze strony ECOKRUSZBET Sp. z o.o. 
Osoba Kontaktowa: Piotr Podsiadło 
e-mail: piotr.podsiadlo@ecokruszbet.pl 
Telefon: 500309066 
 
Pisemne oferty cenowe –  prosimy przesłać na adres do korespondencji: 
ECOKRUSZBET Sp. z o.o. 
Piotr Podsiadło 
Adres: ul. Mickiewicza 18/46 01-517 Warszawa, Polska 
Lub  
e-mail: piotr.podsiadlo@ecokruszbet.pl 
 
Prosimy o przedstawienie pełnej  lub cząstkowej oferty cenowej, wraz z 
wyszczególnieniem wszystkich  lub części kosztów zgodnie z kolejnością w 
punkcie „Przedmiot oferty” 
 
 
Informacje formalne: 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę w ramach projektu 
przedstawionego do dofinansowania w ramach DZIAŁANIA 1.1 REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 – 
2013, pt. " ECO-Ash Innowacja na rynku dodatków do betonu" według powyższych 
warunków zlecenia, a Wykonawca przyjmuje to zlecenie do wykonania.  

 
 
 
Wymagania dodatkowe wymagane przy składaniu oferty i podpisaniu umowy: 
 
Aktualne zezwolenie na wykonywanie odpowiedniej działalności gospodarczej lub skrócony wypis z 
rejestru, kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, nr. REGON (kserokopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy). 
 
Zapewnienie wykonania prac zgodnie z ogólnymi prawami i szczegółowymi przepisami 
obowiązującymi na terenie Polaki oraz zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczących prac 
inżynieryjnych. 
Odpowiednie atesty i certyfikaty na materiały i urządzenia użyte do przedmiotowych prac. 
 
Dostawcy, którzy złożą najkorzystniejsze oferty będą zaproszeni do dalszych negocjacji.  
 



Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

 
Dodatkowo wymagane oświadczenia: 
 
1. Kontrahent oświadcza, że na dzień złożenia oferty, a później ponownie na dzień podpisania 
niniejszej umowy, iż zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych reprezentowana przez 
niego firma: 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych). 
 
2. Klauzula dotycząca konfliktu interesów 
 
Kontrahent oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy, pomiędzy nim a ECOKRUSZBET 
Sp. z o.o., jak również pomiędzy jego pracownikami lub osobami zatrudnionymi/współpracującymi 
na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę, a pracownikami ECOKRUSZBET Sp. z o.o. nie 
istnieją żadne powiązania lub nie zaistniały żadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na 
warunki niniejszej umowy. 
 
Powiązania, o których mowa w punkcie 2 powyżej dotyczą w szczególności, choć nie wyłącznie, 
powiązań o charakterze rodzinnym, majątkowym, kapitałowym lub osobistym. 
 
 
3. W przypadku, gdy oświadczenie Kontrahenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia,  zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  lub oświadczenie 
dotyczące konfliktu interesów, o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej okaże się nieprawdziwe, 
lub Kontrahent nie dopełni obowiązku poinformowania ECOKRUSZBET Sp. z o.o. o fakcie powstania 
powiązań lub okoliczności, ECOKRUSZBET Sp. z o.o.  przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym.  
Ponadto: 
w przypadku gdy oświadczenia 1 i 2 okażą się nieprawdziwe Kontrahent będzie zobowiązany do 
zapłaty na rzecz ECOKRUSZBET Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia 
należnego z niniejszej umowy.  
w przypadku, gdy Kontrahent nie dopełni obowiązku poinformowania o fakcie powstania powiązań 
lub okoliczności zgodnie z punktem 2 powyżej, Kontrahent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 
ECOKRUSZBET Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia należnego z niniejszej 
umowy po dacie powstania powiązań lub okoliczności. 

 


