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Zapytanie ofertowe nr UE001/2018 

NA DOSTAWĘ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO 

 

I. WPROWADZENIE 
1. Do postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zm.)  
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności wynikającą z Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

II. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, UNIHOUSE Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej 
w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski 

tel. (48 85) 730 34 77, fax. (48 85) 730 34 78, e-mail: info@unihouse.pl, www.unihouse.pl 

NIP 543-02-00-365, REGON 000058100; KRS 0000231271 Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy (w całości wpłacony): 3 507 063,40 zł;  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dostawa drewna konstrukcyjnego. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego – specyfikacji. Dopuszcza się jedynie wyroby budowlane posiadające 
deklarację właściwości użytkowych (DoP). 
 
Kod CPV:  44110000-4 – Materiały konstrukcyjne 
 
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – jeżeli dopuszcza się składanie ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na 5 części, z których każda będzie rozstrzygana niezależnie zgodnie z 
kryteriami, o których mowa w pkt. X.  

Część zamówienia 

Część 1. Drewno konstrukcyjne lite klasy C24 

Część 2. Drewno konstrukcyjne KVH klasy C24 

Część 3. Drewno klejone warstwowo z fornirów LVL 

Część 4. Belki dwuteowe 

Część 5. Słupki dwuteowe 

V. OFERTY WARIANTOWE– jeżeli dopuszcza się składanie ofert wariantowych 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

 
VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

16-20 kwietnia 2018 r. 
 

VII. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
województwo podlaskie, powiat bielski, miejscowość Bielsk Podlaski 
 

mailto:info@unihouse.pl
http://www.unihouse.pl/
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VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę. 
2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych. 
3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki: 

a. Oferta winna być złożona w wyznaczonym terminie  
b. Oferta winna być złożona w języku polskim. 
c. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 30 dni od dnia jej 

złożenia. 
4. Ofertą powinna zostać złożona na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2 oraz Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Oferenta zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

6. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie 
oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym 
terminie oferta zostanie odrzucona. 

8. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych 
w ofercie. 

9. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla 
prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego. 

10. Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

11. Oferent może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu 
zamówienia, który Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić 
oświadczeniem Oferenta znajdującym się na druku Formularza oferty. 

12. Cena określona przez Oferenta obejmuje koszty transportu oraz ubezpieczenia w trakcie 
transportu do magazynu Zamawiającego (franco). 
 

IX. WYKLUCZENIA 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 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. 
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X. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJI O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 

PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU 
PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny 
ofert. Ocena każdej oferty będzie przeprowadzona oddzielnie w każdej z 5 części określonych w Opisie 
przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania. 

KRYTERIUM WAGA (pkt) 

1. Cena netto 80 

2. Termin płatności 20 

1. Cena netto  
Waga kryterium 80% 
Punkty w ramach kryterium „cena netto” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:  
 Pmin  
An = ----------------- x 100 pkt.  

Pn 
 
gdzie: An - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 1 
Pmin – cena netto najniższej oferty  
Pn – cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez oferenta 
n – numer oferty  
 
Cena netto oferty to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje 
się wykonać przedmiot zamówienia.  
W przypadku ceny netto podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona 
przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru 
ofert.  
Cena netto ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, przy 
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. 
 

2. Termin płatności 
Waga kryterium 20% 
Punkty w ramach kryterium „termin płatności” zostaną wyliczone zgodnie z poniższym 
wzorem:  
 Tn  
Bn = ----------------- x 100 pkt.  

Tmax 
 
gdzie: Bn - liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium 2 
Tn – termin płatności oferty rozpatrywanej wskazany przez oferenta  
Tmax – najdłuższy oferowany termin płatności 
n – numer oferty  
 
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów. Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:  
On = An x 80% + Bn x 20%  
 
On – ocena oferty „n” - całkowita liczba uzyskanych punktów przez dana ofertę 
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XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Umowa z dostawcą będzie sporządzona w oparciu o treść niniejszego Zapytania Ofertowego 
oraz przedstawioną ofertę 

2. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszego Zapytania Ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te 
są korzystne dla Zamawiającego. 
 

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Termin składania ofert upływa 28.02.2018 r. 
2. Oferty należy dostarczyć na adres UNIHOUSE Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Bielsku 

Podlaskim, ul. Rejonowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski lub e-mailem na adres 
mnazarczuk@unihouse.pl 

3. Osoba kontaktowa w celu merytorycznego (technicznego) ustalenia szczegółów oferty Marta 
Nazarczuk tel. 691778143, e-mail: mnazarczuk@unihouse.pl 

4. Wiążąca jest data wpływu oferty. 
 

XIII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a 

Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli 
wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego 
na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, stronie internetowej 
Zamawiającego oraz przesłana do wszystkich Oferentów, do których skierowano Zapytanie 
Ofertowe. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, oraz 
zamieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także na 
swojej stronie internetowej. 
 

XIV. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY 

Wzory wymaganych dokumentów stanowią załączniki 2 i 3 do zapytania ofertowego. Dodatkowo 
konieczne jest przedłożenie deklaracji właściwości użytkowych (DoP). 

XV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE/DODATKOWE 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu 
zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej 
w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na 
podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień dodatkowych, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 30% wartości realizowanego 
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Zamawiający 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym 
zakresie stosowny aneks do umowy.  

XVI. FORMA WYNAGRODZENIA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI  
1. Rozliczenie należności dla Dostawcy nastąpi jednorazowo w terminie co najmniej 30 dni po 

otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT na podstawie Protokołu 
odbioru podpisanego przez Strony Umowy bez zastrzeżeń. 

2. Należności o których mowa powyżej, płatne będą przelewem na rachunek bankowy Dostawcy 
wskazany w umowie. 

3. Za chwilę zapłaty Wynagrodzenia, Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Faktura VAT końcowa wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez 

Protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego, nie rodzi obowiązku zapłaty. 
5. Zamawiający i Dostawca mogą ustalić inne warunki płatności, za obopólną zgodą, i zamieścić 

te warunki w umowie. 

XIII. KARY UMOWNE 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości: 
a) 1 % wartości netto wynagrodzenia – za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin 

realizacji zamówienia, 
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją zamówienia o więcej niż 14 dni, naliczając 
Wykonawcy karę umowną, 

b) gdy jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, naliczając Wykonawcy karę 
umowną 

Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% 
wartości netto wynagrodzenia. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 
ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy. 

 
XVII. DODATKOWE INFORMACJE  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z nie więcej 
niż z 3 najlepszymi oferentami. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania 
umowy lub wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez 
podania przyczyny. 

4. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w 
stosunku do Zamawiającego. 

5. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, stronie internetowej 
Zamawiającego http://unihouse.pl/o-unihouse/przetargi oraz zostanie przesłana drogą 
elektroniczną oferentom, którzy złożyli oferty. 

6. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc. 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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