
 
 

Sierakowo, 27.10.2015 

 

Dotyczy:  Zapytanie ofertowe na regały paletowe rzędowe 

 

 

  

 

1. Zamawiaj ący   
Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz. 

 
2. Przedmiot zamówienia 

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na regały paletowe rzędowe – 652 miejsca 
paletowe (kod CPV 44212320-8 – Konstrukcje różne) wg poniższych informacji: 
 

wymiar y-x-z waga kg ilość 

1220x820x830 900 36 

1220x820x970 550 36 

1240x840x970 480 77 

1200x800x870 1000 50 

1200x800x770 470 60 

1240x840x970 960 66 

815x815x600 390 8 

1220x815x600 570 55 

1200x800x770 570 36 

915x915x630 460 12 

1321x915x630 700 72 

1200x800x770 380 42 

535x1070x640 310 14 

1040x1070x640 570 34 

1200x880x770 420 54 

x - szerokość 

 y - głębokość 

 z - wysokość 

  
3. Termin wykonania zamówienia: 

Do 30 kwietnia 2016 roku. 
  
 
 
 



 
 

4. Kryteria oceny ofert  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium (waga kryterium podana w 

nawiasie): 
• cena – im niższa tym wyższa ocena, (5) 
• czas dostawy – maksymalnie 6 miesięcy, (2) 
• gwarancja – minimalnie 24 miesiące, (2) 
• dostępność serwisu na terenie Polski, (2) 

 
5. Sposób przygotowania oferty  

Oferta powinna zawierać następujące informacje: 
− datę przygotowania oferty 
− nazwę i adres Oferenta i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 
− cenę netto i brutto, 
− do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych  

z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
 

6. Wymagania dla oferentów 
− Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 
− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, 
− Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
− Wykonawca winien być związany ofertą min. 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 
7. Miejsce oraz termin składania ofert 

Oferta powinna być doręczona pocztą, osobiście do dnia 13.11.2015 r. do godz. 15.00 na adres: 
Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.,  
ul. Poznańska 3, Sierakowo, 63-900 Rawicz  
lub przesłana e-mail na adres: s.becelewski@ferrpol.com.pl 

 
8. Pozostałe informacje 

− ocena ofert zostanie dokonana niezwłocznie po upływie terminu ważności zapytania ofertowego 
− oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
− w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
 
9. Osoby do kontaktu:  

Sebastian Kałużny, Tel. +48 502-067-239 e-mail: s.kaluzny@ferrpol.com.pl. 
 
 
 
 

 
Tadeusz Matuszewski  

V-ce Prezes Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o. 
 
 

Krzysztof Matuszewski  
V-ce Prezes Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.  



 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy 
 
 
 
 
............................................................... ................................, dnia .................. 
    /pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość, data/ 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWI ĄZAŃ 
 
 

 
Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie jednostka  
 
……………………………………………………………………………………………………………  
ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych 
ani kapitałowych z Zamawiającym (Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o). Przez powiązania kapitałowe lub 
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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, 

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

 
 

 
 
  Z poważaniem, 

 
 
 
 


