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Nr:   GAPR – DPRJ/ 65 / 21/ W                                             Gliwice, dnia 21 stycznia 2021 r. 

  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na dostawę wyposażenia 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego 

Centrum Edukacji Lotniczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X 

Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Aeroklub Gliwicki, Gliwice-Lotnisko zaprasza 

do składania ofert na realizację dostawy wyposażenia. 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zamawiający: 

Aeroklub Gliwicki 

Gliwice Lotnisko, 44-100 Gliwice 

KRS: 0000081061, NIP: 6310103200, REGON: 000682258 

 

Zamówienie prowadzone jest przez Inwestora Zastępczego: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice 

REGON: 276142230, NIP: 6312203756, KRS 0000089796 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. roku oraz zgodnie z zapisami 

Przewodnika dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl  oraz www.gapr.pl 

 

 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wspólny słownik zamówień (CPV):  

42651000-4 Pneumatyczne narzędzia ręczne 
42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym 
48772000-0 Narzędzia kompresujące 

2. Przedmiot zamówienia: 

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia wg poniższej specyfikacji: 
 

lp. Nazwa / opis techniczny Ilość sztuk 

1 

Pistolet lakierniczy duży 

Dysze: 1,3 – 2,2 mm 

Ciśnienie robocze: min. 2,5 bar 

1 

2 

Pistolet lakierniczy mały 

Dysza: 0,6 mm 

Pojemność zbiornika min. 8,5 l 

Ciśnienie robocze: min. 5,5 bar 

1 

3 

Pistolet do piaskowania 

Wyposażenie: wąż ssący, pompa próżniowa, zdejmowana dysza natryskowa 

Przyłącze powietrza: ¼”    

Ciśnienie robocze: 6,5 bar 

Ciśnienie maksymalne: 10,0 bar 

1 

4 

Kompresor 

Wydajność: 150 – 200 l/min 

Rodzaj: tłokowy, bezolejowy 

Ciśnienie robocze: 8 bar 

Ciśnienie maksymalne: 10 bar 

Zbiornik powietrza: min. 100 l 

1 

5 

Odkurzacz warsztatowy 

Moc: min. 1500 W 

Pojemność zbiornika: min 30 l 

Długość węża: min. 2,5 m 

1 

 
 

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 Województwo: śląskie; Miejscowość: Gliwice 

 Dostawa do siedziby Aeroklubu Gliwickiego, 44-100 Gliwice – Lotnisko 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

 Przewidywany termin realizacji zamówienia: 19 lutego 2021 r. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 Nie dotyczy. 
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VII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien dostarczyć wypełniony FORMULARZ OFERTY stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego oraz dołączyć karty produktu oferowanego wyposażenia. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. 

Każda strona powinna zostać ponumerowana. 

3. Oferta składana w formie papierowej musi zostać zaparafowana lub podpisana przez osobę/y uprawnioną/e 

do reprezentowania Oferenta na każdej ze stron. 

4. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta. 

5. Podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta ofertę należy złożyć: 

A: w formie papierowej (osobiście lub przesyłką kurierską/ pocztową) w zamkniętej kopercie w siedzibie 

Inwestora Zastępczego: 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16,  

44-100 Gliwice 

Na kopercie z ofertą należy podać: 

 

OFERTA  

W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR GAPR – DPRJ/ 65 /21/W 

Nie otwierać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 

 

  

Lub 

B: w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

6. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 29 stycznia 2021 roku do godz. 12:00. 

7. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty, a nie data 

(i godzina) wysłania jej. 

8. Oferty, które wpłyną do Inwestora Zastępczego po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą 

rozpatrywane. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

10. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.  

11. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Oferenta skutkować 

będzie odrzuceniem wszystkich ofert danego Oferenta. 

12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 12.00.  

13. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 (słownie: trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem złożenia ofert. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Oferowana cena powinna być określona w walucie polskiej (wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie 

w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

2. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do pełnych groszy. 

3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków czy kosztów dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.  

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

cena – 100% znaczenia 

3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach: 

1) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena (kwota brutto) za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia, podana przez Oferenta w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego. 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Zaproponowana cena winna obejmować 

wszelkie koszty związane z realizacją usługi. 

2) Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. 

3) Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły: 

Pc = (Cn/Cb)*100 

gdzie: 

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 

Cb – cena oferty badanej 

4. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu Komisję Przetargową jest ostateczna, a Oferentom 

nie przysługuje prawo odwołania.  

 

X. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Zamówienie nie może zostać udzielone: 

1) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania  kapitałowe  lub  

osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  

do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi w imieniu  

Zamawiającego  czynności  związane  z  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Oferenta a Oferentem,  

polegające  w szczególności  na:  

a) uczestniczeniu  w  spółce,  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej,   

b) posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji,  

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

2) Oferentom, w stosunku do których otwarto likwidację, wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne lub 

ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 

likwidację majątku upadłego; 

3) Oferentom, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

4) Oferentom, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania; 

5) Oferentom, którzy przedstawili Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, 

a mających lub mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu; 

6) Oferentom, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu 

tych czynności, chyba że udział tych Oferentów w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przy 

czym nie dotyczy to czynności podejmowanych w toku rozpoznania rynku. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne wykluczenia. 

3. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

XI. KRYTERIA ODRZUCENIA OFERTY  

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i nie jest możliwe poprawienie przez 

Zamawiającego niezgodności, w szczególności została złożona oferta niekompletna, wariantowa, 

częściowa lub na formularzu, którego treść nie jest zgodna z treścią formularza załączonego do 

zapytania ofertowego lub jakikolwiek element wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy nie będzie 

spełniał minimalnych wymogów;  

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

4) została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu; 

5) Oferent w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia przekazania zawiadomienia nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdz. XII pkt 5; 

6) Oferent udzieli w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominie którekolwiek z pytań Zamawiającego; 

7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o odrzuceniu oferty Oferenta, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne odrzucenia. 
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XII. OCENA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

1. Ocena ofert ma charakter niejawny. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności 

z zapytaniem ofertowym. 

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o kryteria opisane w rozdz. IX zapytania 

ofertowego. 

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie na tym etapie między Zamawiającym a Oferentem negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. 

4. W wypadku udzielenia przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcie któregokolwiek z pytań 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia nie przysługuje 

Oferentowi żadne roszczenie. 

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia 

skutecznego zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek 

pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. Brak zgody musi zostać 

wyrażony na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail  (wówczas termin 2 [słownie: dwóch] dni uznany 

będzie za zachowany, jeżeli w tym okresie oświadczenie Oferenta wpłynie do Zamawiającego). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy złożonym formularzem ofertowym a załączonymi kartami produktu 

Zamawiający przyjmie, iż właściwe dane zawarto w karcie produktu. 

7. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, tj. zawierająca 

najniższą cenę. 

8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia 

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. 

9. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

10. Do oceny ofert dodatkowych stosuje się odpowiednio rozdz. IX zapytania ofertowego, przy czym ich zakres 

powinien ograniczyć się do oświadczenia w przedmiocie obecnie proponowanej ceny. 

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy 

z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn. 

12. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz 

stronie internetowej www.gapr.pl. 

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, zwłaszcza jeżeli wystąpi co najmniej jedna 

z następujących okoliczności: 

1) nie wpłynie żadna oferta, 

http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/


 

Strona 7 z 7 
 

2) wszystkie oferty, które wpłyną w danym postępowaniu okażą się wadliwe i nie będzie można usunąć 

ich wad, 

3) w toku postępowania ujawniona zostanie niemożliwa do usunięcia wada postępowania, 

uniemożliwiająca zawarcie umowy zgodnej z projektem, 

4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub 

do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego 

z któregokolwiek z uprawnień wskazanych powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich 

przysługujących im ewentualnie roszczeń. 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem 

terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego 

zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie 

internetowej www.gapr.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.  

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

zwrotu kosztów przygotowania oferty.  

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawarcia z Zamawiającym 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, przedstawi nieprawdziwe dane lub uchyli się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia uzyska kolejną najwyższą liczbę punktów. 

 

XV. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować w formie pisemnej na adres: gapr@gapr.pl   

2. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później niż 

do dnia  26 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 (dotyczące treści zapytania ofertowego) w formie komunikatów 

ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie internetowej 

www.gapr.pl. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Załącznik nr 1 – Wzór FORMULARZA OFERTY 

Załącznik nr 2 – Wzór UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY 

 

 

                .....……………………………. 
       Podpis osoby upoważnionej 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
mailto:gapr@gapr.pl
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/

