
 

 

 

           

Wysogotowo,  dnia 17.11.2020 r. 

 

Zapytanie ofertowe 

 

na doradztwo dotyczące opracowania systemu zarządzania jakością, przygotowania systemu ERP Softlab 

zgodnie z systemem zarządzania jakością oraz doradztwo prawne (weryfikacja prawna dokumentów), 

związane z wprowadzeniem produktu eksportowego tj. remontera drogowego Patcher STP 1010 do napraw 

cząstkowych nawierzchni drogowych na rynek Kanady. 

Usługi realizowane przez firmę Strassmayr Sp. z o.o. w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO 

Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. 

 

Data ogłoszenia: 17.11.2020 r. 

Nazwa Zamawiającego: Strassmayr Sp. z o.o. 

Adres Zamawiającego: ul. Okrężna 14 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo  

Strona www: https://strassmayr.com 

Adres e-mail: k.dybowska@strassmayr.com lub office@strassmayr.com  

Telefon: +48 693 398 534 (biuro: 61/8680166) 

NIP: 777-315-58-20 

 

Zakres przedmiotu zamówienia 

Wyświadczenie usługi doradczej dotyczące opracowania systemu zarządzania jakością, przygotowania systemu 

ERP Softlab zgodnie z systemem zarządzania jakością oraz doradztwo prawne (weryfikacja prawna 

dokumentów), związane z wprowadzeniem produktu eksportowego tj. remontera drogowego Patcher STP 1010 

do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych na rynek Kanady.  

 

I. Wyświadczenie usługi doradczej z zakresu opracowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 

obejmującego w szczególności: 

1. Doradztwo w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością, czyli opracowanie dokumentacji oraz 

badanie skuteczności systemu zarządzania   

2.  Doradztwo w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością, głównie w zakresie zmian w systemie oraz 

jego stosowania 

3. Doradztwo w zakresie przygotowania do audytu nadzoru.  

 

II. Wyświadczenie usługi w zakresie doradztwa w przygotowaniu systemu ERP Softlab zgodnie z systemem 

zarządzania jakością ISO 9001:2015.  

 

III. Wyświadczenie doradztwa prawnego (weryfikacja prawna dokumentów) obejmującego w szczególności: 

ocenę prawną dokumentacji: umowy dealerskiej, faktur, instrukcji obsługi, tabliczki znamionowej 

niezbędnych do wprowadzenia remontera drogowego na rynek Kanady.  

 

mailto:k.dybowska@strassmayr.com
mailto:office@strassmayr.com


 

 

 

 

CPV:  79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania  

          79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

 

 

Termin wykonania zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy:  od dnia podpisania umowy lub złożenia zamówienia 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do 31 maja 2022 roku  

 

Odbiór usług: odbiór przedmiotu umowy nastąpi za protokołem zdawczo-odbiorczym 

 

Opis części przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z usług.  

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy/Oferenci, którzy:  

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie 

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę/Oferenta warunków dotyczących doświadczenia i wiedzy w 

zakresie realizacji usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego należy złożyć oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). Nie dopuszcza się polegania na innych podmiotach, w celu 

spełnienia powyższego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez Dostawcę  metodą: spełnia/ nie spełnia. 

- posiadają potencjał do świadczenia usługi, której dotyczy zapytanie ofertowe pozwalający na prawidłowe 

wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez Dostawcę  

metodą: spełnia/ nie spełnia. 

- dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Spełnienie warunku jest oceniane na 

podstawie oświadczenia (załącznik nr 3).  

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę/Oferenta  metodą: spełnia/ nie spełnia. 

- dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie 

warunku jest oceniane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 3). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę/Oferenta  metodą: spełnia/ nie spełnia. 

- nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Spełnienie 

warunku jest oceniane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 3). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę/Oferenta  metodą: spełnia/ nie spełnia. 

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty (załącznik nr 3). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie dokumentów przedłożonych przez 

Wykonawcę/Oferenta  metodą: spełnia/ nie spełnia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zakres Wykluczenia 

Zamawiający Wykluczy Wykonawcę/Oferenta z postępowania, w przypadku niespełnienia warunku udziału 

w postępowaniu, o którym mowa powyżej oraz niezłożenia oświadczeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę Wykonawcy/Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Wymagania podstawowe:  

a. oferta powinna być przygotowana według wzoru formularza oferty (załącznik nr 1),  

b. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,  

c. podpisy złożone przez Wykonawcę/Oferenta usługi powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub 

pieczęcią imienną,  

d. Wykonawca/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postępowania,  

e. Wykonawca/Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

Oferta powinna być sporządzona:  

a. w języku polskim, 

b. każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana wraz z datą przez osobę upoważnioną do 

podpisywania oferty,  

c. oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę Wykonawcy/Oferenta, o których 

zastrzegł on, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 

Kompletna oferta musi zawierać:  

a. nazwę i adres Wykonawcy/Oferenta,  

b. datę sporządzenia,  

c. okres ważności nie krótszy niż 90 dni, 

d. cenę całkowitą netto i brutto oraz łączną wartość,  

e. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą/Oferentem, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, 

f. oświadczenie o spełnieniu warunków, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

 

Oferta z rażąco niską ceną 

1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o 

udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na 

wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

a. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu Dostawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Oferencie. 



 

 

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy/Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. 

 

Kryteria oceny ofert 

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Oferenta wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty oraz ich uzupełnienia. 

Ocenie będą podlegały oferty niepodlegającej odrzuceniu, wg poniżej podanego kryterium: 

a) cena ofertowa netto  – 100 punktów 

Opis sposobu obliczania punktacji: 

a) Kryterium 1 (K1): cena ofertowa netto  – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik 

liczymy wg wzoru:  

Wynik dla rozpatrywanej oferty = (Cn/Cb) x 100 gdzie:  

Cn = cena netto najtańszej oferty (PLN)  

Cb= cena netto badanej oferty (PLN)  

 

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent/Dostawca zobowiązuje się 

wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc 

po przecinku.               

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryterium cena ofertowa 

netto.  

 

Sprawdzanie wiarygodności ofert 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez 

Wykonawców/Oferentów  dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn 

nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 

3. Przedstawienie przez Wykonawcę/Oferenta informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy/Oferenta z 

prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

 

Miejsce składania ofert 

Oferta powinna być przesłana jako skan druku załączonego Formularza za pośrednictwem: poczty 

elektronicznej na adres: k.dybowska@strassmayr.com lub oryginał na adres siedziby firmy Strassmayr Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Okrężna 14 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo.  

 

Termin składania ofert: do dnia 01.12.2020 r. do godz. 24:00. 

Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wybór oferty nastąpi niezwłocznie. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Oferentowi, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca/Oferent może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 
Kontakt z potencjalnymi Wykonawcami/Oferentami 

Wykonawca/Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Zamawiający jednocześnie przekaże treść 

wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom/Oferentom, którzy zainteresują się zapytaniem ofertowym. Udzielając 
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wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Wyjaśnienie będzie też zamieszczone w Internecie na 

stronie https://strassmayr.com/.  

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu Zamówienia oraz kwestii formalnych związanych ze złożeniem ofert, 

należy kierować wyłącznie drogą mailową, na adres e-mail:  k.dybowska@strassmayr.com. 

 

Warunki podpisania umowy 

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy/Oferenta, nastąpi podpisanie umowy/wysyłka zamówienia. 

Umowa/zamówienie będzie miała/o formę pisemną i może zawierać określenie kar, które będą stosowane w  

przypadku nienależytego wykonania zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej 

realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia itp.  

 

Warunki dokonania zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy/zamówienia, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany umowy/zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych 

czynnikami zewnętrznymi, np. nieoczekiwane zmiany polityczne i logistyczne ze względu na COVID-19, 

kataklizm, trzęsienie ziemi, wypadki losowe. 

 
Zastrzeżenia 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Strassmayr Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:  

1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty,  

w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Strassmayr Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów 

akceptacji lub odrzucenia oferty.  

2. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki 

poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  

i odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

6. Wykonawca/Oferent nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

 
Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków 

  

 

 

 

Ryszard Sowa – Prezes Zarządu  

Podpis osoby (osób) upoważnionych do reprezentacji Zamawiającego 
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Załącznik nr 1 

 

Formularz oferty 

 

na doradztwo dotyczące opracowania systemu zarządzania jakością, przygotowania systemu ERP Softlab 

zgodnie z systemem zarządzania jakością oraz doradztwo prawne (weryfikacja prawna dokumentów), 

związane z wprowadzeniem produktu eksportowego tj. remontera drogowego Patcher STP 1010 do napraw 

cząstkowych nawierzchni drogowych na rynek Kanady.  

Usługi realizowane przez firmę Strassmayr Sp. z o.o. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny 

Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.  

 

       

                        ….   

                            /miejscowość, data/ 

… 
NIP … 
Tel. …, e-mail: … 
(dane Wykonawcy/Oferenta) 
 

 

Niniejszym oświadczam, że oferuję …  

 

 

 

za łączną cenę ofertową: 

 

… PLN netto +  …  PLN VAT = … PLN brutto  

 

Słownie: … złotych brutto 

 

 

 

CPV:  79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne 

          79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 

 

 

Oświadczam, że: 

 

a) zapoznałem/zapoznałam się z zapytaniem ofertowym wraz z jego załącznikami, nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń, zdobyłem/zdobyłam konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptuję warunki 

realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym; 

b)   zapoznałem/zapoznałam się z Opisem przedmiotu zamówienia i że moja oferta jest zgodna z wymaganiami 

zawartymi w tym dokumencie; 

c)   mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 

d)   nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 



 

 

 

e)   termin ważności oferty wynosi 90 dni, 

f)   Zamawiający będzie/nie będzie1 mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 

 

 

DANE KONTAKTOWE W SPRAWIE OFERTY: 

 

…, tel. …, email … 
(wypełnić: imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

 

 

 

             ............................................................................................... 

                                                / podpis Wykonawcy/Oferenta / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niewłaściwe przekreślić 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

… 

                            /miejscowość, data/ 

… 
Tel. …, e-mail: … 
(dane Wykonawcy/Oferenta) 
  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ 

  

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma  …, ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej 
imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym, tj. powiązań pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a moją firmą, polegających w szczególności na:  
a)   uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b)   posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,  

c)   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d)   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli, 

e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy. 

 

  

 

............................................................................................... 

/ podpis Wykonawcy/Oferenta / 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

… 

                            /miejscowość, data/ 

…. 
Tel. …, e-mail: … 
(dane Wykonawcy/Oferenta) 
  

  

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

 

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w zapytaniu ofertowym o udzielenie zamówienia 

na usługi doradztwa z zakresu systemu zarządzania jakością, przygotowania systemu ERP Softlab zgodnie z 

systemem zarządzania jakością oraz doradztwo prawne (weryfikacja prawna dokumentów), związane z 

wprowadzeniem produktu eksportowego tj. remontera drogowego Patcher STP 1010 do napraw cząstkowych 

nawierzchni drogowych na rynek KanadyUsługi realizowane przez firmę Strassmayr Sp. z o.o. w ramach 

PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. 

Oświadczam, że: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, 

3) posiadamy potencjał do świadczenia usługi doradczej, której dotyczy przedmiotowe zapytanie ofertowe  

4) dysponuje/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

5) znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

6) nie zalegam/my  z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

 

 

 

 ........................................      .............................................................. 

                data               Podpis osoby (osób) upoważnionej 

                                           do występowania w imieniu Wykonawcy/Oferenta2 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Należy złożyć czytelny podpis lub podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 

 


