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Zapytanie ofertowe na dostarczenie elementów handlowych drobnych: 
śrub, podkładek oraz nakrętek, według załączonej specyfikacji. 

 
W ramach projektu pt. „Opracowanie robota do inspekcji pyłowych kotłów energetycznych”, 
w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac 
B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Nr Umowy: POIR.01.02.00-00-0276/17-00 
 
Data upublicznienia zapytania ofertowego: 12-06-2019 
 
I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
RIOT Technologies Sp. z o. o. 
ul. Sosnowa 6 
32-064 Nielepice 
NIP: 677-23-81-146 
KRS: 0000509301 
REGON: 123101088 
 
Osoby do kontaktu:  
Marek Kalemba, Michał Gałkowski, Jacek Tutak 
Tel. +48603406444 +48602760109,  
E-mail: office@riottechtech.pl 
 
Tryb udzielenia zamówienia 
 
Udzielenie zamówienia następuje zgodnie z rozeznaniem rynku, określonym  
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 
 
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej: https://riottech.pl/ 
 
II.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa śrub, podkładek oraz nakrętek, według załączonej 
secyfikacji. 

a) Zamówienie ma charakter jednorazowy. 
b) Zamawiający zamierza nabyć wszystkie ilości wskazane w opisie. 
c) Zamawiający dopuszcza płatności po dostawie częściowej. 
d) Zamawiający oczekuje minimalnie 7 dniowego terminu płatności. 
e) Zamawiający dokonał wstępnego rozeznania rynkowego co do ceny niniejszego 
zamówienia. 
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II.2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia są artykuły metalowe takie jak: 

 Śruby 
 Podkładki 
 Nakrętki, 

zgodnie z ilością, wymiarami, parametrami oraz materiałami opisanymi w załączonej 
specyfikacji. 
 
II.3. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia: 
44531400-5 Śruby 
44532200-0 Podkładki 
44531600-7 Nakrętki 
 
II.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia/dostawy: nie dłuższy niż 30 dni od momentu złożenia 
zamówienia.  
Miejsce dostawy: Kraków 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INFORMACJA NA TEMAT 
ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania dodatkowych pytań. 
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
3. Wykonawca musi złożyć ofertę opiewającą na wskazaną w opisie przedmiotu 

zamówienia ilość części.  
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną 

całkowitą wartość netto wynagrodzenia, wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, wraz z podaniem właściwej stawki podatku VAT oraz ceny brutto. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
7. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 
8. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie 

bez podania przyczyny. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia w przypadku:  

a) niezgodności przedmiotu zamówienia z warunkami określonymi w ogłoszeniu  
b) złożenia oferty przez wykonawcę niespełniającego stawianych warunków 
c) stwierdzenia rażąco niskiej ceny. Przepis art. 90 PZP stosuje się odpowiednio 
d) przekroczenia założonego pułapu kosztów przeznaczonych w budżecie projektu 
e) złożenia oferty po upływie ostatecznego terminu do składania ofert  

11. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie 
przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim 
kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez: 
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 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
 posiadanie 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 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. 

 
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg 
załączonego wzoru. 
 
IV. PRZYGOTOWANIE OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 
1. Wypełniony Formularz zamówienia (wg załączonego wzoru), zawierający m. in.: 

a) Pełne dane Firmy składającej ofertę (pełna nazwa firmy, adres, kod pocztowy, 
miejscowość, numer NIP) 

b) Termin związania ofertą (nie mniej niż 14 dni roboczych) 
c) Adres e-mail oraz, w miarę możliwości, nr telefonu osoby kontaktowej 
d) Spis elementów do wykonania potwierdzający poprawne odczytanie dokumentacji 

technicznej i przyjęcie usługi. 
e) Ilość oferowanych sztuk, zgodnie z niniejszą ofertą.  
f) Cenę jednostkową netto i brutto każdego podzespołu  
g) Wartość oferowanej pozycji netto i brutto 
h) Całkowitą wartość zamówienia wraz z dostawą netto i brutto 

 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (wg załączonego wzoru). 
 
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy przesłać na e-mail: office@riottech.pl w formacie PDF lub równoważne 
dokumenty elektroniczne uniemożliwiające dokonywanie zmian w treści (dokument formatu 
A4 z możliwością wydruku na drukarce) do dnia 21-06-2019 r. do godz. 24.00. W temacie 
wiadomości e-mail należy napisać „Oferta do ogłoszenia – dostawa dostawa śrub, podkładek i 
nakrętek”. 
 
VI. TRYB ROZPATRZENIA OFERT 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona 

przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska najwyższą liczbę 
punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny 
oferty. 

2. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 
do 7 dni roboczych od daty złożenia ofert.  

3. W razie niejasności w trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta 
o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia. W przypadku, gdy tylko jedna Oferta będzie 
wymagała wyjaśnień/uzupełnień, Zamawiający zastrzega sobie prawo nieinformowania 
pozostałych Oferentów o przesłaniu wezwania do uzupełnienia Oferty. 

4. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia 
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.  
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT 
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający dokona wyboru 
najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 
1. KC – kryterium ceny netto w PLN; Waga: 100%; Maksymalna liczba punktów: 100 pkt. 
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 
1. KC = (Cena minimalna/Cena oferty) x 100 pkt. 
KC – liczba punktów dla aktualnie badanej oferty w ramach kryterium ceny netto w PLN. 
Cena minimalna – najniższa cena netto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert. 
Cena oferty – cena netto w aktualnie rozpatrywanej ofercie. 
Najwyższą liczbę punktów (100 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto. 
 
Całkowita liczba przyznanych punktów będzie wyliczona wg powyższego wzoru. 
Maksymalna liczba punktów,  jaką może uzyskać oferta, to 100 punktów. Oferta, która 
zdobędzie najwyższą liczbę punktów w oparciu o wyżej wymienione kryteria, zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. W przypadku, kiedy więcej niż jedna oferta otrzyma identyczną 
liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który określa najkrótszy termin 
realizacji. 
 
IX. INFORMACJE DODATKOWE 
 
IX.1. Inne istotne postanowienia 
 
1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego 

zmienione lub odwołane w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad 
zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub 
innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne 
do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu 
na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami 
Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej https://riottech.pl/ W przypadku modyfikacji treści zapytania termin 
składania ofert zostanie przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie  
z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

2. Zamawiający informuje, że w przypadku nieotrzymania minimum 1 ważnej oferty 
w terminie do 21-06-2019 r., Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, 
który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu 
na niewystarczające środki finansowe. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 
etapie i bez podawania przyczyn. 

5. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

6. Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty 
ogłoszenia najkorzystniejszej oferty. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, 
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uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  

7. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu 
z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach 
i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Cena przedmiotu zapytania – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki 
związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze 
publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu 
z jakiegokolwiek tytułu. 

9. Dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku zadziałania 
czynników, na które zarówno Zamawiający jak i Oferent nie mają wpływu, w tym 
wystąpienie tzw. siły wyższej. 

 
 
X. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Formularz oferty 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 
 


