
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 10.11.2020 
  
 

1. Dane  

 

AL-STAL    
37-  

NIP: 813 32 40 500 
 

2.  

1. anie bie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny 

 
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie cznia 2004r. 

 
3. 

ym czasie bez podania przyczyny. W 

 
 

3.  

 
: 

1. Profile aluminiowe 
 
Zastosowanie: 
 

o badania: 
- mechaniczn  profilu hybrydowego - pod 

 termicznego 
- anal  nk  
profilu hybrydowego 
Badania: 
- ec  
termiczne profilu hybrydowego 
- mechaniczne fizycznych modeli profili hybrydowych i ich elem

 
- w zakresie konstrukcji  badanie statyczne i dynamiczne profili konstrukcyjnych oraz docelowego profilu 
hybrydowego 
Profile  poddane badaniu wytrzyma o

      
 
 
Specyfikacja: 
 

 k czonego rysunku 4 do zapytania Ofertowego 
 d profili 5000 mm 
 stop EN AW 6060 / EN AW  Al Mg Si (Stan T66) 
 1000 kg,  



 
Dodatkowe uwagi Zamawiaj  

 i: zaliczka przed    
 pakowaniem i transportem profili do 

 
 
Nazwa i k  
 
44334000  Profile 
44212500-4  
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 
44330000-2 file stosowane w budownictwie 
44423850-4  
 

go producenta, nazwy konkretnego produktu, 
, patenty, znaki towarowe, typy, standardy nie jako pomoc w opisie 

prz  
konstrukcji, ma , jako ci wienia wskazano jakikolwiek 
znak towarowy, patent czy pochodzenie -  wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie 

p ert 
ych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i 

kowych. 
 

y iczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne 
ce dane techniczne element ci 

 
doku  
 

4. Termin r  

1. Termin re enia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy (planowane podpisanie umowy 
 listopada 2020) 

 
Z ega sobie prawo d

 
 

5. Podstawy wykluczenia  

1. Z po g  
lub kapita

obami  
Za b osobami wyk zane z przygotowaniem i 

 
a) uczestniczeniu w s  
b) posiadaniu co najmniej 10%  
c) nka organu nadzorczego  
d) powinowactwa w linii prostej, 

p nia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 
2. o b ug wzoru 



 
 

6.Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. jest do podania ceny za re nia zgodnie z 
formularzem ofertowym.  

2. Podana . 
niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmow erminowym i 
wykonan nia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi pr

 
3. Cena  ie 

upusty, rabaty, winny b  iu ceny, tak by wyliczona cena za realizac  przedmiotu 
 innych 

  
4. oferty jest cena brutto za realizac . 
5. J r p  

celu oceny takiej oferty 
dolicza do przedstawionej w niej 
zgodnie z tymi przepisami. 

6. wariantowych. 
 

7  orze oferty wraz z podaniem 
zn  

1. Kryteria oceny ofert:  
 

a) Cena brutto  (100%) 
 

 
 

rzymanych ofert, 
     --------------------------------------------------------------         x 100 

badanej ofercie 
 

2. wskazanych w pkt.1. Punkty 
zech  

3.  kt om zawartym 
w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza  

 
4. W przypadku odmowy podpisania cy     

 
5. najkorzystniejszej oferty z

oferty, k
- - ofert dodatkowych. Wykonawcy 

 ero  pierwotnie 
ofertach.  
 

8  

1.  Z do niniejszego 
zapytania ofertowego, w nie ym 

. 
2. Do Formularza o Z do zapytania ofertowego    



a) pita
tan e Z  do zapytania ofertowego. 

b) zianych 
w art. 13 lub art. 14  nr 3 do zapytania ofertowego. 

3.  ad
 

4. Wy oferty wynosi  30 dni kalendarzow go po ostatnim 
t. 

 

9.  

1.  ofertowym 
dnia 20.11.2020 r. do godziny 10.00 

2. iowe lub niekompletne n . 
3.  w siedzibie firmy AL-STAL 

Sp. z o.o., - ut. 
4. Ofert / kopercie  odczytanie jej 

y zaa
dodatkowo umie ci  dane Oferenta oraz tre  

profili aluminiowych  nie 
terminem 20.11.2020 godz.10.00  

5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: a  tel.: 608-350-782, email: b.pasko@alstal.pl 
6. 

 ofert. 
 

10. Dopuszczalne is   

1. wy z 

 h 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

-  
 

1.1. Dopuszczalne  
a) gramowych i umowy o 

dofi ; 
b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Po

Operacyjnym; 
c) /lub Wykonawcy  
d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji 

ok adzenia 
 

 
1.2.  realizacji zadania: 

 
a)   stron 

umowy; 
Zmiana te

o po ji umowy 
idywalnego. 

 
b) w przypadk

 



Zmiana terminu okre on miotu umowy w terminie 

 re
czas trwania stanu nadzwyczajnego. 
 

c) 
Wykonawca; 

e przedmiotu umowy w terminie 
e o

 wca. 
 

d) owej i wyboru Wykonawcy; 
ia ulegnie 

 
 

e) 
wykonania przedmiotu Umowy; 

otu umowy w terminie 
 dla 

wykonania przedmiotu Umowy. 
 

f) sowania; 

dofinansowa  a Krajowego. W takim 

 
 

g)  wprowadzenia zmian w projekcie wymag  Instytucji 
 

Zmiana terminu realizacji ok dzenia zmian 
iem. W takim przypadku termin realiza

cza
 

 
h) 

b
przygotowaniu miejsca dostawy, 

przez  itp. 

 o.  W takim przypadku termin realizacji umowy 
  

 
i)  

 z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu 
iku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie 

przedmio  
W przypadku zaistnienia ww. o
zrealizowa e ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o 

 
 



j) dopuszcza prze , w przypadku 
je o 

wskazanych w pkt. 1.4. 

przedmiotu z iu o ww. 
 

 
k) ron 

umowy.  
 

1.3. dzenia: 
 

a) 
enia; 

ny stawki podatku 
VAT. W takiej sytua   tak aby odpowiad

 
 
b) 

dla Wykonawcy; 
e w przypadku zmiany powszechnie 

spo
Wykonawcy. 

 
c) W przypadku kon

; 
ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu 

rania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ul
 ob   

 
1.4. Z   

a) ni ie spowodowana zaprzestaniem 
produkcji lub wyc

ami o parametrach nie 
 zapytaniu ofertowym i ofercie;  

b) 
na loatacji przedmiotu 

 
c) 

czasu realizacji 
 

d) hnicznych/ 
rcie w sytuacji, gdyby zastosowanie p

 
e) 

  
f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru kat

przedmiotu umowy;  



 
1.5.  

a) dministracyjno-  
b) Zmiana miej  
c) Zmiana   
d) W  

 celu 
jednoznacznej interpretacji jej  

e) y 
 

ramach k  
f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w miot 

 
2. ane w 

anych przez obie strony, pod rygorem n  
 

11. Przetwarzanie danych osobowych 

1. 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z d
akich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
danych osobowych
pos
ochrony danych osobowych. 

2. a w niniejszym zapytaniu 
ofertowym. 

3. 
oferto stawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  

4. Podanie danych osobowych jest warunk
sobowych 

owaniu ofertowym. 
5. 

Kancelaria Prawna, Poczta 
Polska, fi m i 

 doradczo-konsultingowe  takie 
podmioty przet oraz tylko zgodnie z poleceniami. 

6. Oferent posiada: 
  
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta; 
 na pods ministratora ograniczenia przetwarzania danych 

 ust. 2 RODO 
7. niesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub 

- du Ochrony Danych Osobowych). 
8. Okr

ia dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy 
o dofinansowanie projektu 

9. W pr
rozliczenia. 

 



12.   

 
1. r 1 - Formularz ofertowy;  
2. r 2 - 

.  
3. nr 3  

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
4.  rysunek profilu aluminiowego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


