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      Kołobrzeg, dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGOWYCH 

 

ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKÓW WIDŁOWYCH DLA ZAMAWIAJACEGO  

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. 

„ZAKUP I INSTALACJA URZĄDZEŃ POPRAWIAJĄCYCH JAK NAJLEPSZE 

ZAGOSPODAROWANIE NIECHCIANYCH CZĘŚCI POŁOWU PRODUKTÓW 

RYBOŁÓWSTWA” 

 

SYGNATURA: KGPR.SWP.3.2020 

 

 

PRZETARG 

W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg 

nr KRS 0000234212, REGON 320047293, NIP 6711716546 

e-mail: biuro@kgpr.pl  

strona internetowa: www.kgpr.pl  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm./ przy 

uwzględnieniu zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, zgodnie z 

„Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze””1. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienie będzie zakup i dostawa przez Wykonawcę: 

1) Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz. z obrotnicą i ogrzewaną kabiną – wózek 

widłowy do prac zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu 

wewnętrznego produktów rybnych, z ogrzewaną kabiną, obrotnicą przystosowaną do 

przetwórstwa rybnego, masztem triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji 

wózka, udźwig nominalny 1500 kg, długość wideł 1200 mm; 

2) Wózka widłowego o napędzie benzyna + gaz z obrotnicą – wózek widłowy do prac 

zewnętrznych przy rozładunku statków rybackich i transportu wewnętrznego 

 
1 Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i 

Morze” z dnia 16 września 2019 roku opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-

konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-

od-1-pazdziernika-2019-r/;  

mailto:biuro@kgpr.pl
http://www.kgpr.pl/
https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-r/
https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-r/
https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/nowe-zasady-konkurencyjnego-wyboru-wykonawcow-w-ramach-programu-operacyjnego-rybactwo-i-morze-obowiazujace-od-1-pazdziernika-2019-r/
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produktów rybnych, z obrotnicą przystosowaną do przetwórstwa rybnego, masztem 

triplex 4700 mm i systemem aktywnej stabilizacji wózka, udźwig nominalny 1500 kg, 

długość wideł 1200 mm. 

w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak 

najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”.  

 

Dostawa: 78-100 Kołobrzeg, ul. Węgorzowej 8  

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie wskazanym w 

ofercie, nie później jednak niż do 30 czerwca 2021 roku.  

                                                                         

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Warunków Przetargowych, 

2) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w Specyfikacji 

Warunków Przetargowych. 

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące 

warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sprzedaży i dostawie wózków 

widłowych; 

3) posiadają wiedzę i doświadczenie; 

4) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na 

wykonanie zamówienia; 

5) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

6) wykonają usługę w sposób sprawny, ograniczający do minimum utrudnienia; 

7) udzielą gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 

miesięcy; 

  

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 6. Zamawiający 

dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na 

dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg 

metody „spełnia/nie spełnia”. 

 

4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.  

 

5. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

 

6. Z postępowania przetargowego wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
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imieniu 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, kontrolnego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

2) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

3) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym; 

4) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu przetargowym; 

5) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania przetargowego lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 

przygotowaniu takiego postępowania; 

6) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym; 

7) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 

sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

8) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie 

wykonał zamówienie. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, wpływających na ocenę oferty oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

Wykonawca wraz z ofertą składa: 

1) ofertę cenową złożoną na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Specyfikacji Warunków Przetargowych, 
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2) aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej lub podobnych rejestrów funkcjonujących w 

innych krajach, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym,  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Warunków Przetargowych,  

4) oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z 

postępowania zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Przetargowych,  

5) wykaz projektów, których przedmiotem była sprzedaż i dostawa wózków widłowych 

przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 

przetargowego (a jeżeli okres prowadzenia działalności w tym zakresie jest krótszy to 

w tym okresie) zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunków 

Przetargowych. Dla spełnienia tego warunku wykonawca ma obowiązek wskazać co 

najmniej jedną usługę polegającą na sprzedaży i dostawie wózków widłowych. 

 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do Wykonawcy lub 

właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe 

informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 7 

dni), aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających posiadane 

doświadczenie i zrealizowane usługi w tym zakresie. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, 

Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich 

dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

7. Sposób określenia ceny, przygotowania oferty, uzupełnianie braków i kryteriów: 

1) Wykonawca określi cenę oferty netto wyrażoną w złotych polskich (PLN) podając ją 

w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla 

każdego przedmiotu zamówienia oddzielnie. 

2) Na określoną przez Wykonawcę cenę składają się wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost ze Specyfikacji Warunków 

Przetargowych, umowy, załączników do umowy, jak również nieujęte, a niezbędne do 

wykonania zadania i osiągnięcia zamierzonego celu. 

3) Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobą upoważnioną 

oraz zawierać podanie ceny ryczałtowej za wykonanie zamówienia. 

4) Dokumenty sporządzone mogą być w języku polskim, jednakże dokumenty 

sporządzone w języku innym niż polski są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5) Zaproponowana przez Wykonawcę cena obejmuje wszystkie rzeczywiste składniki 

związane z realizacją zamówienia.  

6) Ceny należy wyliczyć w oparciu o kalkulacje własne. Powinny one zawierać 

wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

7) Podatek VAT ze wskazaniem stawki należy doliczyć do ceny końcowej.  

8) Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość zaoferowanej ceny do czasu 

zakończenia zamówienia.  
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9) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany zaoferowanej ceny. 

10) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.  

11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 

12) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

13) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Warunków Przetargowych. 

14) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 

przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 

błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

15) Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert. 

16) Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

 

 
 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.  

ul. Węgorzowa 8 

78-100 Kołobrzeg 

OFERTA NA: „Zakup i dostawę wózków widłowych dla zamawiającego w ramach 

realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze 

zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

11 stycznia 2021 roku godz. 13:00 

POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.3.2020 

 

 

17) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  

18) W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 

kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
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Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.  

ul. Węgorzowa 8 

78-100 Kołobrzeg 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu w trybie Kodeksu cywilnego 

na: „Zakup i dostawę wózków widłowych dla zamawiającego w ramach realizacji 

projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak najlepsze 

zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

11 stycznia 2021 roku godz. 13:00 

POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.3.2020 

 

19) Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 

Wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby 

lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.  

20) W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca 

umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 

oznaczenie: 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) 

Adresat: 

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o.  

ul. Węgorzowa 8 

78-100 Kołobrzeg 

ZMIANA OFERTY NA: „Zakup i dostawę wózków widłowych dla zamawiającego 

w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i instalacja urządzeń poprawiających jak 

najlepsze zagospodarowanie niechcianych części połowu produktów rybołówstwa”” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 
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11 stycznia 2020 roku godz. 13:00 

POSTĘPOWANIE NR KGPR.SWP.3.2020 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis 

wykonawcy oraz zawierać poprawiony formularz oferty. 

21) Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowanie oferty. 

22) Jeżeli Wykonawca nie złoży, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu. 

23) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w 

Specyfikacji Warunków Przetargowych. 

24) Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu, ich oferta nie ulega odrzuceniu, spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 

uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 

25) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Warunków 

Przetargowych, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

26) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów – 

cena oferty – 80 %, długość okresu gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia 

– 20%. 

27) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów za 

poszczególne kryteria i która nie podlega odrzuceniu. 

 

8. Kryteria oceny ofert 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

1) cena oferty   – waga procentowa 80 % 

2) długość okresu gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia – waga procentowa 

20% 

 

Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób: 

 

ad. 1)  

(C) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 

80 pkt, 
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Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg 

wzoru: 

                                                   C = [C min/C bad] x 100 x 0,80 

gdzie: 

C – liczba punktów za cenę ofertową 

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

C bad – cena oferty badanej 

 

ad. 2)  

(G) długość okresu gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia (minimum 24 

miesiące) – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za spełnienie kryterium 

doświadczenia na zasadzie: 

a) okres gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia wynosi co najmniej 36 

miesięcy – 1 pkt 

b) okres gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia wynosi co najmniej 42 

miesięcy – 2 pkt 

c) okres gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia wynosi co najmniej 48 

miesięcy – 3 pkt 

d) okres gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia wynosi co najmniej 54 

miesięcy – 4 pkt 

e) okres gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia wynosi co najmniej 60 

miesięcy – 5 pkt 

 

Uwaga: Punktacji za długość okresu gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia 

nie sumuje się. Punkty zostaną obliczone według wzoru: 

 

                                                G = [Gi/5 pkt] x 100 x 0,20 

gdzie: 

G – ilość punktów przyznanych w kryterium długość okresu gwarancji dla każdego z 

przedmiotów zamówienia  

Di – ilość punktów za długość okresu gwarancji dla każdego z przedmiotów zamówienia 

5 pkt – maksymalna punktacja za doświadczenie w realizacji projektów 

 

Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest wskazać długość okresu gwarancji dla 

obu przedmiotów zamówienia od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego w miesiącach. 

Punkty zostaną przyznane w oparciu o złożoną ofertę. Brak oznaczenia w ofercie długości 

okresu gwarancyjnego przez Wykonawcę będzie traktowane jako minimalny okres 

udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na przedmioty zamówienia wynoszący 24 

miesiące. 

 

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) 

przeznaczonych za powyższe kryteria zgodnie ze wzorem: 

 

                                                             P = C + G 

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która uzyska największą liczbę 

punktów za poszczególne kryteria. 
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9. Termin związania ofertą i jego przedłużenie. 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy postępowanie przetargowe nie 

zostanie rozstrzygnięte przed upływem ważności ofert, Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

zostaną wezwani do przedłużenia ich ważności co najmniej o kolejne 30 dni. Ponadto 

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11 stycznia 2021 roku do godziny 12:00 w 

sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującego się w 

Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. 

Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do 

Zamawiającego). 

2) Miejsce i termin otwarcia ofert:  

a) miejsce otwarcia ofert: Siedziba Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o., 

ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg, sala konferencyjna; 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 11 stycznia 2021 roku, o godz. 13:00. 

3) Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji. Koperta lub inne 

opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według 

kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

4) Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.  

 

11. Przesłanki odrzucenia złożonej oferty: 

1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem ust. 7 pkt 25 Specyfikacji Warunków Przetargowych; 

b) Wykonawca nie złoży, nie uzupełni, nie poprawi lub nie udzieli wyjaśnień 

pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 7 pkt 22; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

przetargowym lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu 

przetargowym; 

f) oferta została złożona po terminie składania ofert określonych w Specyfikacji 

Warunków Przetargowych; 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 25 Specyfikacji Warunków 

Przetargowych; 

h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w 

przypadku przedłużania postępowania przetargowego. 

 

2) Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

jeżeli: 

a) zaoferowana cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od kwoty, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lub 
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b) zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

3) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w przypadku, o którym mowa w pkt 

2 lit. a, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b może się zwrócić o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

obowiązujących przepisów; 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska. 

 

4) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa 

na Wykonawcy. 

 

5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których 

mowa w pkt 3 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

 

12. Zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wszelkie informacje odnośnie 

warunków przetargu można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w 

siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. . 

 

13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w 

terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

 

14. Oferent składając ofertę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją 

zamówienia i warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia 

oraz akceptuje termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez 

podania przyczyny, odwołania przetargu, zakończenia przetargu bez wybrania 

którejkolwiek z ofert lub zmiany warunków zamówienia na każdym etapie 

postępowania przetargowego. 

 

16. W przypadku zmiany warunków zamówienia i Specyfikacji Warunków 

Przetargowych termin składania ofert i ich otwarcia ulegnie wydłużeniu o co 

najmniej 7 dni licząc od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji o zmianie. 
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17. Zamawiający niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego, nie później 

niż w terminie 7 dni, poinformuje oferentów o: 

1) wyborze wykonawcy, albo 

2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo 

3) odstąpieniu od realizacji zamówienia, albo 

4) zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty. 

 

18. Specyfikacja Warunków Przetargowych wraz z załącznikami została sporządzona w 

języku polskim i jest opublikowana i ogłoszona na stronie internetowej 

Zamawiającego http://kgpr.pl/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz oferty 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w przetargu 

3) Oświadczenie dotyczące braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z 

postępowania 

4) Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę usług 
 

http://kgpr.pl/

