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Numer sprawy: 2/ZK/2011 

 
BUSKO-ZDRÓJ, dnia 2011-12-05 

 
 

ZAPROSZENIE 
do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na: 

Zakup specjalistycznego środka transportu – wózka widłowego w celu realizacji projektu: 
„Budowa budynku usługowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na 

wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ,,KAR" Konrad Zych” 
(Działanie 1.1RPO WŚ 2007-2013) 

 
Zamawiający: 

,,KAR” 
ul. Elżbiecin 17 

28-100 Busko-Zdrój 
Godziny pracy: Od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 9:00 do 17:00 
w soboty 

w godzinach od 9:00 do 13:00 
tel./faks  041/ 376-13-24 

telefon do kontaktu: 0 604 222 959 
www.kar-stacja.pl e-mail: biuro@kar-stacja.pl 

Prowadzący postępowanie: 
Konrad Zych (właściciel) 

 
Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady 

konkurencyjności zapraszam do złożenia oferty cenowej zgodnie z Zaproszeniem. 
 
1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy została 
określona w złącznikach do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia. 
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika CPV 42415110-2.       
3. Wszelkie użyte, (w załączniku szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia), nazwy 
handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować, jako informacje uściślającą, 
wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich 
jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 
Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu 
wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny 
produktów równoważnych to obowiązany jest do oferty załączyć wykaz tych produktów. 
4. Wykonawca składający ofertę cenową musi dołączyć: 
- szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała 
nazwę przedmiotu zamówienia, typ i producenta, 
- wykaz wykonanych co najmniej dwóch dostaw (załącznik nr 4) w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia rozpoznania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały 
wykonane należycie – za spełnienie warunku zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, do 
każdego z zadań, ze suma dostaw materiałów o podobnym charakterze z opisem przedmiotu 

www.kar-stacja.pl%20e-mail:%20biuro@kar-stacja.pl


 

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

KAR
Elżbiecin 17

28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 376 13 24

“KAR” Konrad Zych biuro@kar-stacja.pl

sklep@kar-stacja.pl

 

zamówienia z okresu ostatnich trzech lat wynosiła min. wartości złożonej oferty wraz z 
potwierdzeniem należytego wykonania dostawy, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, 
5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
6. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją 
postanowień umowy. 
7. Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Cena jest jedynym 
kryterium oceny ofert – cena 100%. 
8. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
10. Oferty należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2011-12-13 do godziny 12:00 w siedzibie 
prowadzenia działalności gospodarczej, przy ul. Elżbiecin 17, 28 - 100 Busko - Zdrój  
(w Biurze Właściciela)  lub za pośrednictwem poczty na w/w adres. 
 
W zamkniętych kopertach oznaczonych: 
Zakup specjalistycznego środka transportu – wózka widłowego w celu realizacji projektu: 

„Budowa budynku usługowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na 
wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ,,KAR" Konrad Zych” 

(Działanie 1.1RPO WŚ 2007-2013) 
Numer sprawy: 2/ZK/2011 
Ważność ofert do 2011-12-13 do godziny 12:00 
 
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 
12. Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na 
stronie www.rpo-świętokrzyskie.pl. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest 
zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane  
z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania Zamawiający zamieści na tej stronie. 
13. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Konrad Zych –właściciel firmy 
Telefon: 0 604 222 959 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 –charakterystyka przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – oferta cenowa 
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie 
4. Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych dostaw 
5. Załącznik nr 5 – projekt umowy 
 

http://www.rpo-świętokrzyskie.pl/
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Numer sprawy: 2/ZK/2011 

Załącznik nr 1 
 
 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 

specyfikacja techniczna wózka widłowego – 1 SZTUKA 
 

Warunki / parametry techniczne: 
 

 Udźwig 3 500 kg 
 Maszt / wysokość podnoszenia / wysokość w stanie złożonym V 3.5 duplex  / 3 500 mm 
 Skrzynia biegów - manualna 
 Zasilanie - benzyna - gaz LPG 
 Ogumienie - super elastyczne 
 Widły robocze 150 cm + przedłużki 200 cm 
 Standardowe wyposażenie:   

(maszt panoramiczny; długość (bez wideł) 2865 mm, szerokość 1290 m, wysokość 2180 
m; wspomaganie układu kierowniczego; pełne oświetlenie; klatka ochronna operatora; 
lusterko, hamulec postojowy, system aktywnej stabilizacji, ogumieniu przód i tył 
pneumatyczne, automatyczne poziomowanie wideł, ilość biegów (przód / tył)  1/1, 
kabina operatora wózka widłowego przeszklona bez ogrzewania)  
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Numer sprawy: 2/ZK/2011 

Załącznik nr 2 
 
 
 
 
………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 
 

OFERTA CENOWA 
 

Nawiązując do Zaproszenia na: 
„Zakup specjalistycznego środka transportu – wózka widłowego” w celu realizacji 

projektu: 
„Budowa budynku usługowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na 

wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ,,KAR” Konrad Zych” 
(Działanie 1.1RPO WŚ 2007-2013) 

 
 
 
ZA CENĘ BRUTTO RAZEM: ….................................................................................................................................... ZŁ 
SŁOWNIE: ………..................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………….……………………. 
Numer telefonu: .…/ …………………………………. 
Numer faksu: .…/ ..................................................... 
Numer REGON: ......................................................... 
Numer NIP: ................................................................. 
E-mail: ……………………………………………………… 
- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia  
w tym koszty transportu do siedziby prowadzenia działalności gospodarczej tj. do firmy „KAR” 
w Busku - Zdroju, przy ul. Elżbiecin 17, 28-100 Busko – Zdrój, 
- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności objętej projektem umowy, 
- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego 
sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy, 
- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz 
uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia 
oferty, 
- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 
 
 

......................................... dnia .........................................  
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Numer sprawy: 2/ZK/2011 

 
Załącznik nr 3 

 
…............................., dnia ............................... 

                                                                         miejscowość 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że przystępując po przedmiotowego postępowania: 
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia; 
3. Przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; 
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 297 kk.  

 
 
 
 
 

.....….……….……………………….……………………………… 
Imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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       Numer sprawy: 2/ZK/2011 

 
Załącznik nr 4 

 
…............................., dnia ............................... 

                                              miejscowość 
 
 
…………………………..................... 
(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
 
 

L.p. Rodzaj dostawy, miejsce 
wykonania 

Całkowita 
wartość (zł) 

Data 
wykonania 

Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

…….................................................................................. 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy) 
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                                    Numer sprawy: Nr 2/ZK/2011 
Załącznik nr 5 

 
 

PROJEKT UMOWY 
Nr 2/ZK/2011 

 
zawarta w dniu …………… 2011 roku w Busku - Zdroju między: 
,,KAR”, Elżbiecin 17, 28 -100 Busko - Zdrój, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
NIP PL 655-167-64-81, REGON 291374261 reprezentowanym przez Pana Konrada Zycha, 
zwanym w treści umowy ,,Zamawiającym”,   
a……………………………………………………………………zwanym w treści umowy ,,Wykonawcą” 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje specjalistyczny środek transportu – wózek 

widłowy zwane dalej środkiem transportu w ilości i rodzaju oraz zgodnie z wymogami 

określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 do 

Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką. 

2. Celem dostawy jest realizacja projektu pn. „Budowa budynku usługowego oraz zakup 

nowoczesnych maszyn i urządzeń szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

firmy ,,KAR” Konrad Zych” (Działanie 1.1RPO WŚ 2007-2013) 

§ 2 

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje wózek widłowy….………. typ ..……… o parametrach w 

ilości 1 szt. (słownie: jedna sztuka) określonych w charakterystyce przedmiotu zamówienia, 

stanowiącej załącznik do oferty Sprzedawcy. 

2. Sprzedawca oświadcza, że wózek widłowy spełnia wymogi określone przez Kupującego w 

charakterystyce przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej charakterystyką.  

3. Przez dostawę wózka widłowego rozumie się wydanie wózka widłowego wraz  

z dokumentacją Zamawiającemu w sposób określony w charakterystyce przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 3 

1. Sprzedawca dostarczy wózek widłowy do firmy ,,KAR” usytuowanej w miejscowości 

Elżbiecin 17, 28 - 100 Busko - Zdrój w terminie do 30.12.2011 r.  zwanym dalej miejscem 

dostawy. 

2. Sprzedawca zapewni takie opakowanie wózka, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

3. Wydanie  wózka widłowego poprzedzone będzie badaniem technicznym przeprowadzonym u 

Zamawiającego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i sporządzeniem protokołu 

odbioru podpisanego przez obie strony. Sprzedawca umożliwi Kupującemu sprawdzenie 

wózka w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu 

się, że wózek jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom 

określonym w charakterystyce.  

 



 

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

KAR
Elżbiecin 17

28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 376 13 24

“KAR” Konrad Zych biuro@kar-stacja.pl

sklep@kar-stacja.pl

 

 

§ 4 

1. Strony ustalają cenę w kwocie ……………………… brutto (słownie: ………………………………………..). 

Cena obejmuje koszty transportu do miejsca dostawy, o którym mowa w § 2 ust.1. 

2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Kupującego faktury VAT, przelewem na konto 

bankowe Sprzedawcy wskazane w fakturze. 

3. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania Kupującemu środków pieniężnych na 

realizację projektu pn. „Budowa budynku usługowego oraz zakup nowoczesnych maszyn  

i urządzeń szansą na wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy ,,KAR” Konrad Zych” 

(Działanie 1.1RPO WŚ 2007-2013)przez Instytucję Zarządzającą RPO WŚ 2007 - 2013.  

4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Kupującego. 

 

§ 5 

1. Sprzedawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od daty dostawy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w wózku w chwili dokonania odbioru przez Kupującego jak i wszelkie inne wady 

fizyczne wózka powstałe po jego odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 

terminu obowiązywania rękojmi.  

3. W ramach rękojmi, Sprzedawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu użytkowania wózka.  W 

przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem użytkowania Sprzedawca odbierze 

wadliwy wózek z miejsca użytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce wózek 

naprawiony lub wolny od wad. Sprzedawca dokona powyższego odbioru i zwrotu na własny 

koszt. Czas naprawy lub wymiany na wolny od wad wynosi 7 dni.  W przypadku 

niedokonania naprawy w wyznaczonym terminie Sprzedawca wymieni wózek na wolny od 

wad. 

4. Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. 

5. Sprzedawca dostarczy Kupującemu nieodpłatnie nw. dokumentację: 

a) Kartę gwarancyjną wózka, 

b) Instrukcję obsługi wózka widłowego, 

c) Instrukcję naprawy wózka widłowego, zespołów i podzespołów zamontowanych w wózku 

widłowym, 

d) Katalog części zamiennych występujących w wózku widłowym w języku polskim.  

W karcie gwarancyjnej warunki gwarancji, w tym okres gwarancji i inne elementy, nie mogą 

być gorsze niż określone w charakterystyce przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji nie 

mogą nakładać na kupującego żadnych obowiązków finansowych, od których uzależnia się 

warunki gwarancji.  

6. W dniu odbioru wózka Wykonawca przedmiotu zamówienia przeszkoli nieodpłatnie co 

najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania, obsługi 

eksploatacyjnej odbieranego wózka widłowego. 

 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę 

Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 
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a. za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny za każdy dzień 

opóźnienia, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości 1 % ceny za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10 % ceny. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 

podstawę nałożenia kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość 

kary umownej. 

§ 7 

Zważywszy na fakt, że przedmiot umowy ma być sfinansowany ze środków pochodzących  

z funduszy Unii Europejskiej, Firma „KAR” zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu 

dostawy, jeżeli z przyczyn niezależnych od firmy „KAR”  wysokość środków na sfinansowanie 

zamówienia zostanie zmniejszona. W przypadku zmniejszenia zakresu dostawy Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanej dostawy i zrzeka 

się dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z ograniczeniem zakresu dostawy. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 9 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia 

oferty wraz z załącznikami. 

 

§ 11 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

WYKONAWCA                                                                                                                       ZAMAWIAJĄCY 


