
 

 
 
 
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/ 
 
Nr wniosku/projektu: RPKP.01.06.02-04-0018/18-00    
Nr sprawy: 1/2021                                                  
I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/: 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  
„ELGO-PLUS” Andrzej Zieliński 
tel.: +48 602841094 
Nr NIP:  8881659601, REGON 911310379 
e-mail: kontakt@elgoplus.pl 
www.elgoplus.pl,  

II. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego nie starszego niż 

2021r. pochodzącego z produkcji seryjnej o minimalnym udźwigu 2,5 Mg, zasilanego PB i gazem 
płynnym LPG dla realizacji projektu pn. „Udoskonalenie minikoparek produkowanych przez 
firmę „ELGO-PLUS” dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań napędu, hydrauliki i 
sterowania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie: 1.6.2 Dotacje dla 
innowacyjnych MŚP 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : 
Charakterystyka techniczna wózka widłowego: 
Parametry techniczne: 
1. Rok produkcji: 
- Wózek fabrycznie nowy pochodzący z seryjnej produkcji nie starszy niż 2021r.; 
2. Parametry/ Wyposażenie: 
- Zintegrowany przesuw boczny wideł; 
- lampy przód LED + tył LED z kierunkowskazami; 
- ostrzegawczy sygnał cofania; 
- lusterko panoramiczne; 
- system bezpieczeństwa SAS lub równoważny; 
- licznik mth z dodatkowymi informacjami: 
- rodzaj paliwa Pb i LPG; 
- minimalna moc 38 kW; 
- skrzynia biegów automatyczna; 
- udźwig: minimum 2,5 Mg; 
- wysokość podnoszenia masztu: minimum 3300 mm (DUPLEX); 
- długość wideł 1200 mm; 
- wysokość masztu w stanie złożonym 2145 mm. 
Wymagane dokumenty, gwarancja i serwis pogwarancyjny: 
a) Instrukcja obsługi DTR w języku polskim; 
b) Schemat instalacji gazowej w języku polskim; 
c) Schemat instalacji hydraulicznej w języku polskim; 
d) Schemat instalacji elektrycznej i elektronicznej w języku polskim; 
e) Deklaracja zgodności WE zgodnie z dyrektywą maszynową; 
f) Rejestracja w Urzędzie Dozoru Technicznego; 



g) Pełna gwarancja minimum 36 miesięcy lub 2400 mth w zależności, która wartość nastąpi 
wcześniej; 
h) Serwis pogwarancyjny; 
i) Odbiór wózka widłowego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia nastąpi  
w  Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym „ELGO-PLUS” Andrzej Zieliński ul. Przemysłowa 1, 
87-880 Brześć Kujawski. 
j) darmowy transport do klienta. 

 
Celem Projektu pn. „Udoskonalenie minikoparek produkowanych przez firmę „ELGO-PLUS” 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań napędu, hydrauliki i sterowania” jest wykonanie 
minikoparki SPRINGER z zastosowaniem napędu hybrydowego lub całkowicie elektrycznego oraz 
na wykorzystaniu do ich sterowania radiowego systemu sterowania bezprzewodowego, która 
spowoduje uzyskanie satysfakcji i zadowolenia klientów. Optymalna kombinacja mocnych stron 
modelu SPRINGER z innowacyjnymi rozwiązaniom zapewnia wyjątkową wydajność. 
Wyrafinowany układ pozwala sprostać europejskiej normie emisji spalin, a dzięki niskiemu 
poziomowi hałasu silnik jest przyjazny zarówno środowisku jak i ludziom.  

 
2.  Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 
42415110-2 Wózki widłowe 

3. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

4. Obowiązki Zleceniobiorcy w zakresie wykonania ww. dostawy zawiera załącznik nr 2 do 
Warunków Zamówienia – wzór umowy. 
5. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby:  

- Andrzej Zieliński, tel.: +48 602841094 
 

III. Termin wykonania zamówienia. 
Realizacja całości przedmiotu zamówienia powinna zakończyć się do 15.06.2021 roku, licząc od dnia 

następnego po podpisaniu umowy/zamówienia przez obie Strony. Planowany termin podpisania 
umowy/zamówienia najpóźniej do 15.05.2021 roku. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego): 
 Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez 
Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 



działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania oferty 

2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie 
Oferenta: sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów 
umocowania.      

3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa: sposób oceny na podstawie 
podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.   

4. Potwierdzą wykonanie (wykonanie przynajmniej 3 umów dostaw wózków widłowych do 
zakładów produkcyjnych/ odbiorców przemysłowych jako 
Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób 
oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku 
podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.    

5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w obsłudze gwarancyjnej 
przedmiotu zamówienia - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia 
dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem potencjału technicznego obsługi 
gwarancyjnej oraz punktów serwisowych. 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 
spełnia/nie spełnia   

 
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe: 

1) Ofertę należy złożyć do dnia: 09.04.2021r. do godziny 16.00. 

2) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i 
podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4), oświadczeniami, listami 
referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi 
reprezentacji lub umocowania oraz dokumentami dotyczącymi specyfikacji technicznej.     

Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej na adres: Zamawiającego: ul. Przemysłowa 1, 87-880 Brześć Kujawski z 
dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 1/2021 lub też pocztą elektroniczną na adres: 
kontakt@elgoplus.pl z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 
1/2021. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości 
elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty 
elektronicznej Zamawiającego.      
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
Oferent jest związany złożoną ofertą, co najmniej 60 dni od dnia ostatecznej daty składania 
ofert. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.   
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone/ nie będą 
rozpatrywane. 

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Do oferty należy 
załączyć dokumenty dotyczące specyfikacji technicznej wózków, w tym: rok produkcji, wykaz 
wyposażenia technicznego uwzględnionego w cenie oferty, wykaz wyposażenia dodatkowego 
nie uwzględnionego w cenie oferty.   
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego 
ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować. 
Osobą wskazaną przez Zamawiającego do udzielana informacji i przekazywania szczegółowych 
warunków zamówień jest: 
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Andrzej Zieliński, tel.: +48 602841094, e-mail: kontakt@elgoplus.pl 
 

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. W takim wypadku Zamawiający postanowi o przedłużeniu terminu 
badania i oceny ofert.  

 

VI. Tryb udzielenia zamówienia. 
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. 

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu  
pn: „Udoskonalenie minikoparek produkowanych przez firmę „ELGO-PLUS” dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań napędu, hydrauliki i sterowania” 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, stosując zasadę konkurencyjności, 
o której mowa w wydanych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju – 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. (dalej jako „Wytyczne”). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu 
składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert 
lub będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. O dokonanych zmianach 
Zamawiający poinformuje na stronach internetowych, na których zostało zamieszczone niniejsze 
zapytanie ofertowe. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez 
podania przyczyn. 

VII. Warunek dotyczący bezstronności (brak konfliktu interesów): 
W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być powiązany osobowo 
i 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 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na: 
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej. 
• Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 
prawa lub nie został określony przez IZ PO. 
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika. 
• Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu 
ofertowym.  

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
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Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 
 

Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy wózka. W 
ramach gwarancji Oferent winien wykonywać na swój koszt przeglądy zalecane przez 
producenta i UDT, w tym przeglądy konserwacyjne, regulacji i wymiany części zamiennych - 
w terminach określonych instrukcjami obsługi /po wykonaniu wielkości godzin pracy. Obsługa 
gwarancyjna/przeglądy winne być wykonywane w PHU “ELGO-PLUS” w Brześciu 
Kujawskim, będącym miejscem pracy wózka. Koszty materiałów eksploatacyjnych przy 
przeglądach ponosi Zamawiający.   

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i 

wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów. 
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie 
na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

 Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych 
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i 
usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne 
do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy 
wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia 
/WZ/. 

IX. Oferta powinna zawierać: 
1. Wypełniony „Formularz oferty” na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków 

Zamówienia /WZ/. 
2. Wypełniony Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nią czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do Warunków Zamówienia /WZ/, 
potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu z pkt IV Warunków Zamówienia 
/WZ/. 
 

X. Miejsce oraz termin składania ofert:  
1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Handlowo – 

Usługowe „ELGO-PLUS” Andrzej Zieliński ul. Przemysłowa 1, 87-880 Brześć Kujawski 
w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data złożenia oferty 
w siedzibie Zamawiającego). Na kopercie należy dopisać: 

      Oferta na zadanie: dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego  w Projekcie pn. 
„Udoskonalenie minikoparek produkowanych przez firmę „ELGO-PLUS” dzięki 

Kryterium Punktacja Sposób oceny 

Cena Netto 70% 

Stosunek ceny najniższej 
oferty do ceny badanej oferty, 

mnożymy  

przez 70 

Gwarancja 30% 

Stosunek gwarancji badanej 

oferty do gwarancji 

najdłuższej, mnożymy  

przez 30 



zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań napędu, hydrauliki i sterowania” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania 
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie: 1.6.2 Dotacje 
dla innowacyjnych MŚP 

2) Dopuszcza się złożenie oferty przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionej na 
stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe, umożliwiającej 
złożenie oferty (tj. funkcjonalności udostępnionej w ramach Bazy Konkurencyjności, dostępnej 
pod adresem: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ do dnia 9 kwietnia 
2021 r. do godz. 16.00)- decyduje data wpływu oferty w ramach Bazy Konkurencyjności.  
 

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.    
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszych Warunków Zamówienia /WZ/.  

XII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  
Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składanie ofert częściowych. 

XIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga 
lub dopuszcza ich składanie: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIV. Informacja o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 
Wytycznych, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone, o ile zamawiający przewiduje 
udzielenie tego typu zamówień: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, 
o których mowa w pkt 7 lit. g podrozdziału 6.5 Wytycznych. 

XV. Załączniki do niniejszych Warunków Zamówienia stanowią: 
1. Druk „Formularz oferty”, 
2. Wzór umowy, 
3. Klauzula informacyjna RODO, 
4. Wzór oświadczenia. 
5. Druk „Wykaz osób”, 

 
 

                           Andrzej Zieliński 
(podpis Właściciela) 

Zatwierdził: 
 
Andrzej Zieliński(podpis i pieczątka) 
Brześć Kujawski, dnia 03.04.2021 r. 
    (miejscowość, data) 
 


