
 
 

Projekt nr RPMA.01.02.00-14-5805/16 „Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej sprawności 

energetycznej B300/B/15-45/MOD” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Radom, dnia 27.09.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/5805/1.0 

W celu rozeznania rynku dla potrzeb projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne 

chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/15-45/MOD” nr RPMA.01.02.00-14-5805/16 

Przedsiębiorstwo „BOLID” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na 15 
szt. skraplaczy potrzebnych do realizacji Projektu „Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne 
chillera o wysokiej sprawności energetycznej B300/B/15-45/MOD”  nr RPMA.01.02.00-14-5805/16 
realizowanego w ramach Priorytetu I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 
Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Projekty badawczo – rozwojowe 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Bolid Sp. z o.o. 
ul. Kielecka 16/24 
26-600 Radom  

NIP: 7960106221 
tel: +48 3311283 
e-mail: biuro@bolid.pl 
http://www.bolid.pl 

 

1. Informacja o przedmiocie zamówienia: 

    1)  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie skraplaczy do Projektu nr 
RPMA.01.02.00-14-5805/16  „Opracowanie i wdrożenie przedprodukcyjne chillera o wysokiej 
sprawności energetycznej B300/B/15-45/MOD” w ramach Priorytetu I Wykorzystanie 
działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo - 
rozwojowa przedsiębiorstw Projekty badawczo - rozwojowe 

  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt przewiduje zakup 15 szt. skraplaczy (wymienników) specjalnych o mocy ok. 23-
25kW/ΔT 15 i parametrach: 

- długość całkowita – 710 mm, 

- długość ożebrowań – 620 mm, 

-  lamele Al – 600x108 mm (pakiet poloksalowany), 

- podziałka 2,5 mm, 

- rury Cu chłodnicze, 

- króćce wlot/wylot – 18/12 mm/Cu – po jednej stronie, 

- wentylator – Ø500 kierunek V/ssący, 

- obudowa (wymiary maksymalne): 

http://www.bolid.pl/
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 * szerokość – 700 mm, 

 * wysokość – 620 mm, 

 * głębokość – 220 mm, 

 * zabezpieczenia antykorozyjne – w kategorii C4.   

  3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

  4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania      

przyczyny. 

   5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

a. Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia 

chłodzące oraz maszyny filtrujące (42510000-4) 

2. Cena: 

1) może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 
cen.  

2) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

3) powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego 

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20 października 2017 r. Termin ten może ulec 
wydłużeniu, o czym Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę na piśmie.  

2) Czas realizacji Zamówienia nie może przekroczyć  1 miesiąca od złożenia zamówienia. 
3) Dokładny termin realizacji będzie ustalony w porozumieniu z wybranym Wykonawcą. 

 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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, 

2)  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. 
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5. Opis sposobu przygotowania oferty:  

1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania 
(Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017/5805/1.0 z dnia 27.09.2017 r. „Wzór 
formularza ofertowego”). 

2) Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
3) Oferta musi być podpisana przez Oferenta. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji 
działalności gospodarczej.  

4) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
załączników, winny być sporządzone zgodnie z wzorem co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. Oferta powinna zawierać: 

a) datę sporządzenia, 
b) adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,  
c) wypełnione wszystkie wymagane pola (dane Oferenta, ceny jednostkowe netto i 

brutto, cenę całkowitą netto i brutto, cenę oferty razem netto i brutto), 
d) zaparafowaną każdą stronę i być podpisaną przez Oferenta, 
e) zawierać „Oświadczenia o braku powiązań” (Załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego nr 3/2017/5805/1.0 z dnia 27.09.2017 r.), 
 

Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1) Oferty należy składać do dnia 4 października 2017 r.,  
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
3) Oferty należy przesyłać na adres mailowy: biuro@bolid.pl lub dostarczyć osobiście bądź 

kurierem na adres Zamawiającego 
 

 
 

 

7. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego. 
 
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań

mailto:biuro@bolid.pl
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
nr 3/2017/5805/1.0 z dnia 27.09.2017 r. 

 

Wzór formularza ofertowego 
 

I. Dane Oferenta 

1 Nazwa oferenta  

2 Adres  

3 Adres do korespondencji  

4 Tel  

5 E-mail  

 
 

Lp. 
 

 
 

Cena za szt. 
netto 

 
Wartość 

netto 

 
Wartość 
Brutto 

1.  Skraplacze spełniające kryteria opisane w pkt. 1.2. Zapytania ofertowego 3/2017/5805/1.0    

RAZEM:    

 

Termin realizacji zamówienia:………………………………………………. 

 

 

1. Oświadczam, iż: 
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 zapoznałem/am się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte, 

 w cenie podanej w ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia. 

 

 

………………………………….                                                                           ..………………………………………………………………………………….. 
           miejscowość, data                                                                                                              podpis oraz pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania 
ofertowego nr 3/2017/5805/1.0  
z dnia 27.09.2017 r. 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań 

 

Oświadczam, że w dniu złożenia oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 3/2017/5805/1.0 z dnia 

27.09.2017 r. nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z  „Bolid” Sp. z o.o lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu  „Bolid” Sp. z o.o  lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury wyboru Wykonawcy. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między „Bolid” Sp. z o.o 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu   „Bolid” 

Sp. z o.o czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 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. 

 
 
 
 

………………………………                        ………………………………………………………… 
miejscowość, data   podpis osoby/osób uprawnionej/ych do    

  reprezentowania Oferenta 


