
 
 
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

1 
 

 

Trzęsacz, 30.11.2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dane identyfikacyjne Zamawiającego: 

„VITROFLORA Grupa Producentów” Sp. z o.o.  

Trzęsacz 25 

86-022 Dobrcz  

„VITROFLORA Grupa Producentów” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i 

montaż oraz uruchomienie robota do pakowania sadzonek w ramach pozycji budżetowej 

A.5 „Robot do pakowania sadzonek” w ramach projektu pt. „Poprawa jakości 

magazynowania i przygotowania produktów do sprzedaży w zakładzie Wnioskodawcy w 

Trzęsaczu poprzez zakup maszyn i urządzeń”. 

*** 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 z 

późniejszymi zmianami).  

Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu pt. „Poprawa Jakości Magazynowania I 

Przygotowania Produktów Do Sprzedaży W Zakładzie Wnioskodawcy W Trzęsaczu Poprzez 

Zakup Maszyn I Urządzeń” w ramach poddziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 

produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie dotyczy dostawy i montażu wraz z uruchomieniem robota do pakowania 

sadzonek o następujących parametrach technicznych:  

a) Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV): 

 CPV: 42921300-1  Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego. 

 CPV: 42921310-4 Maszyny do taśmowania. 

 CPV: 42921320-7 Maszyny do pakowania zbiorczego. 

 CPV: 42921330-0 Maszyny do pakowania jednostkowego. 

b) Poniżej szczegółowa specyfikacja w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Funkcje robota do pakownia sadzonek: 

 Automatyzacja pracochłonnego ręczne pakowanie ukorzenionych sadzonek w tym 

sadzonek pelargonii; 

 Ułatwienie  procesu czyszczenia i wybierania roślin; 
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 Automatyzacja  procesu przepakowywania sadzonek z palet produkcyjnych do 

zagęszczonych palet transportowych.  

Standard na wejściu: 

 Paleta 84 otwory ( 7x12)  sadzonki ukorzenione w doniczkach paperpot; 

 Rośliny rozmieszczone są w rzędach, w różnej rozstawie aby uzyskać większą ilość 

miejsca w okresie ukorzeniania; 

 Rośliny mają różną wielkość wielkości; 

 Rośliny mogą mieć martwe liście. 

Standard na wyjściu: 

 100% wypełnionych palet 84 komórek (7 x 12) z ukorzenionymi pelargoniami  w 

doniczkach paper pot; 

 Usunięte martwe liście; 

 Odsortowane  małe rośliny. 

Specyfikacja dla linii – robota pakującego - Packing Line: 

 Linia rozpoczyna się od miejsc pracy do ręcznego czyszczenia i sprawdzania roślin. 

Można tu usunąć zbyt małe rośliny. 

 Palety są automatycznie przenoszone do modułu odbioru i miejsca. 

 Jednostka odbiorcza i miejsce są wyposażone w 24 chwytaki. Podbieracz zabiera z  2 

palet  równocześnie z długiego boku palety. 

 Chwytaki muszą być wymienne w celu ręcznej dezynfekcji. 

 Jednostka „pick and place” może być wyposażona w różne wielkości chwytaki do  

roślin. 

 Prędkość wprowadzania chwytaków doniczek paperpot jest regulowana 

bezstopniowo. 

 System zabezpieczający przed uszkodzeniem liści musi być przymocowany chwytaków 

aby zapobiec uszkodzeniom. 

 Opróżnione palety po wybraniu i położeniu muszą być gotowe do ponownego użycia 

dzięki zastosowaniu  automatycznego systemu, który ustawia pustą paletę w miejscu 

przeznaczenia. 

 Zbędne tace są automatycznie zwalniane. 
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 100% wypełnione tace są wyładowywane na torze rolkowym za pomocą przełącznika 

systemowego. 

 Łączna długość urządzenia z podajnikami  nie więcej niż 8,5 cm.  

 Prędkość linii około 20 000 szt. sadzonek  pakowanych na godzinę. 

 

2. Wszelkie nazwy własne użyte w dokumentacji mają charakter wyłącznie poglądowy. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów innego producenta o 

równoważnych parametrach technicznych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych rozumianych jako ofert 

na wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych rozumianych jako 

oferty przewidujące odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania 

zamówienia. 

5. Termin realizacji zamówienia 

a) Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym 

niż do dnia 31.03.2019 r. ; 

b) Miejsce realizacji zamówienia: Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz; 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacyjnego na 

etapie prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. 

Podstawą do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia mogą być m.in.: 

i) zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu; 

ii) zmiany harmonogramu realizacji prac budowlanych mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia; 

iii) zmiany harmonogramu montażu lub dostawy innego sprzętu (będącego elementem 

projektu) czy instalacji, bez których niemożliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia; 

iv) opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń czy innych decyzji administracyjnych 

wpływających na realizację przedmiotu zamówienia; 

v) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia. 

6. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli: 

a) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed 

upływem tego terminu; 

b) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu 

jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w 

szczególności na zmianie: 
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i) opisu zadania, 

ii) warunku udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy 

danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub sposobu 

dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu, 

iii) kryterium oceny ofert. 

7. Wyjaśnienia treści zapytania: 

a) Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień.  

b) Pisemna treść wyjaśnień zostanie - bez ujawnienia źródła zapytania - opublikowana na 

stronie internetowej. 

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi na pytania 

przekazane po upływie wyżej wskazanego terminu. 

d) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść 

zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim 

Oferentom ubiegającym się o udzielenie zamówienia lub umieszcza na swojej stronie 

internetowej oraz portalu zamówień ARiMR. 

B. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. dostarczyli w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) maszynę do pakowania 

sadzonek zrealizowaną, dostarczoną w ramach odrębnej umowy.  

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Oferentów 

powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani 

nie ogłoszono upadłości wystawione w okresie 3 m-cy przed upływem terminu 

składania ofert. 

b) Pełnomocnictwo udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do 

reprezentowania uczestnika postępowania na podstawie odpowiedniego  rejestru.  

c) Do oferty należy załączyć minimum  jedną (1) szt. referencji w zakresie dostawy w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) 

maszynę do pakowania sadzonek, zrealizowaną w ramach odrębnej umowy, która 

obejmowała swym zakresem dostawę i montaż robota do pakowania sadzonek.  

d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do 

zapytania); 

e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 

2 do zapytania). 

3. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej 

formie po wezwaniu do uzupełnienia dokumentacji w podanym przez Zamawiającego 

terminie spowoduje odrzucenie oferty. 

4. Wymienione dokumenty należy dostarczyć w formie podpisanych oryginałów, a kopie 

dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji podmiotu. 

 

C. INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZENIA 

1. Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

c) złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych, 

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) Oferentów, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili istotną 

szkodę względem Zamawiającego nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie. 

b) Oferentów, w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe. 

c) Oferentów będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

d) Osoby prawne oraz Spółki, których wspólnika lub urzędującego członka władz 

zarządzających skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

e) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań 

określonych w zapytaniu ofertowym.   

3. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z 

Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

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, 

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

w linii prostej, 

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to 

budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

D. SPOSÓB I TERMIN NA ZŁOŻENIE OFERT 

1. Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą 

polską/kurierem na adres: Vitroflora Grupa Producentów Spółka z o.o. Trzęsacz 25 (86-022 

Dobrcz), lub przesłać drogą mailową na adres c.ziarkowski@vitroflora.com.pl do dnia 10 

grudnia 2018r. do godz. 10:00. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów z uczestnikami postępowania jest: 

Cezary Ziarkowski, adres mailowy: c.ziarkowski@vitroflora.com.pl, telefon: +48502139501 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim. Oferty można złożyć:  

a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem 

poczty polskiej/kuriera na adres siedziby Zamawiającego: wówczas ofertę wraz z 

wymaganymi załącznikami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na 

Zamawiającego z opisem: Oferta na robot do pakowania sadzonek. 

b) w formie elektronicznej: wówczas ofertę w postaci skanu należy przesłać na adres 

wskazany w Zapytaniu ofertowym c.ziarkowski@vitroflora.com.pl. Korespondencję 

uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert: 

a) jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania, niezbędny jest dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach; 

b) na uzasadniony wniosek Oferenta; 

c) o przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie informuje 

wszystkich Oferentów lub informację umieszcza na swojej stronie internetowej oraz 

portalu zamówień ARiMR. 

5. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

a) dane identyfikujące Oferenta (nazwę i adres); 

mailto:c.ziarkowski@vitroflora.com.pl
mailto:c.ziarkowski@vitroflora.com.pl
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b) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis 

przedmiotu zamówienia); 

c) wartość oferty w PLN netto i brutto wraz z podaniem wartości oraz stawki podatku 

VAT obejmującą kompletny zakres dostawy i usług związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Oferta powinna zawierać rozbicie cenowe na ceny netto i 

brutto; 

d) termin ważności oferty - minimum 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert; 

e) termin wykonania umowy; 

f) proponowany okres gwarancji (w miesiącach). Wymagany minimalny okres gwarancji: 

12 miesięcy; 

g) Oświadczenie że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia określonego w Zapytaniu Ofertowym; 

h) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszeniem do 

niego zastrzeżeń w szczególności co do tej zupełności lub prawidłowości.    

6. Oferty powinny zawierać dane identyfikujące Oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy 

oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną / nagłówkową, zostać sporządzone na papierze 

firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis 

oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. 

7. Przedkładane oferty musza odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane 

jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności, wymagania 

dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, kosztorys ofertowy, itp. 

8. Oferent składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin zakończenia składania ofert. 

9. Opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty obliguje Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu zamówienia za cenę zaoferowaną w druku ofertowym. 

E. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 80% 

2. Gwarancja  20% 
2. Opis sposobu przyznawania punktacji: 

a) Pkt za 1 kryterium cena przyznawane są wg. wzoru: 

Przyznane punkty = (najniższa cena oferowana spośród wszystkich ofert podlegających 

ocenie/cena oferty ocenianej) x 80 pkt 

b) Pkt za 2 kryterium gwarancja przyznawane są wg. wzoru: 

Przyznane punkty = (okres gwarancji oferty ocenianej/ najdłuższy okres gwarancji 

spośród wszystkich ofert podlegających ocenie) x 20 pkt 



 
 
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

8 
 

3. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty za każde kryterium z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma 

największą ilość punktów (suma punktów uzyskanych za spełnienie w/w kryteriów oceny) przy 

spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

5. W przypadku gdy cena lub koszt nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert określonego 

w zapytaniu ofertowym, jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej ofert i przedstawiać będą one 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, za 

najkorzystniejszą ofertę spośród takich ofert uznaje się ofertę z najniższą ceną lub najniższym 

kosztem. 

6. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty o takiej samej najniższej cenie lub o 

takim samym najniższym koszcie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu w przypadku o którym mowa w 

ust. 5, albo gdy cena lub koszt stanowi jedyne kryterium oceny ofert określone w zapytaniu 

ofertowym. 

a) Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą przedstawić ceny lub kosztu wyższego 

niż w złożonych ofertach. 

b) W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o 

takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzucenia 

wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru 

żadnej z ofert: 

i) w całości, jeżeli nie dopuszczono możliwości składania ofert częściowych, albo 

ii) w odniesieniu do tej części postępowania, co do której wybór wykonawcy nie był 

możliwy, jeżeli dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. 

c) Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

i) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub 

ii) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez 

beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert. 

 

F. UMOWA Z WYKONAWCĄ 

1. Przewiduje się podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy na realizację zadania. Umowa 

nie stanowi części zapytania, natomiast elementy z wybranej oferty w postaci ceny, terminu 

realizacji i gwarancja zostaną przeniesione do umowy. 

2. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie 

spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. 
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3. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności, niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, do prawidłowego wykonania danego zadania, 

wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

4. Zmiana umowy zawartej z wybranym Wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu 

świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest 

niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a 

konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

beneficjenta lub 

b) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac 

nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

G. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich uczestników postępowania 

w takim sam sposób w jaki zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania. 

2. Informacja o wynikach postępowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył 

ofertę oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i portalu zamówień 

ARiMR.  

3. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Wybranemu Oferentowi Zamawiający 

określi termin oraz miejsce podpisania umowy. 

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru oferty i zamknięcia 

postępowania bez podania przyczyny, odwołania postępowania przed terminem składania 

ofert oraz unieważnienia postępowania, w całości lub w części bez podania przyczyny. 

H. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 


