
 

 

Koniecpol dnia,14.08.2019r. 

 

Zapytanie ofertowe nr  02/KGO/GRUPA INCO 

I. Zamawiający: 

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000101255, NIP 526-03-00-428, REGON 000599764, 

numer rejestrowy BDO: 000000026, o kapitale zakładowym 500 000,00 zł. (400.000,00 zł wpłacone 

gotówką, 100.000,00 zł. wniesione aportem), 

 

Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.inco.pl  

Osoby do kontaktu: 

- Osobami wyznaczonymi do kontaktu są: 

 Stanisław Kaczyński stanislaw.kaczynski@inco.pl (34) 354-09-73 

 

 

II. Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest dostawa i montaż stalowego zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa stalowego cylindrycznego zbiornika magazynowania wody do 

celów pożarowych na terenie Zakładu Produkcyjnego Zamawiającego w Koniecpolu ul. Partyzantów 

41; 42-230 Koniecpol o parametrach:  

 

Geometria zbiornika: 

 

- Średnica   D = 8500 – 9000 mm 

- wysokość H = 7000 – 8000 mm 

- pojemność użytkowa V= 360 – 370 m
3 

 

 

Zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym 

dostępnym w Zakładzie Produkcyjnym w Koniecpolu 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są u osób do kontaktu wskazanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

Wizja lokalna oraz przeglądanie projektu zbiornika jest możliwa tylko we wcześniejszym uzgodnionym 

terminie, po uprzednim zobowiązaniu do zachowania poufności. 

 

 

http://www.inco.pl/uploads/Zapytanie%20ofertowe%20nr%2001.KGO.GRUPA%20INCO.pdf
http://www.inco.pl/
mailto:stanislaw.kaczynski@inco.pl


 

 

 

 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiadanie wiedzy i minimum trzyletniego doświadczenia w budowie i montażu zbiorników 

przeciwpożarowych. 

2. Znajdowanie się  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji. 

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji.  

 

 

Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia jednoznacznie potwierdzającego spełnienie 

wyżej wymienionych warunków przez Oferenta. 

 

 

V. Informacja o dokumentach- załącznikach: 

Wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązaniu są 

do złożenia poniższych załączników: 

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych; 

b) Załącznik nr 2 – Wykaz usług zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat; 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz o 

braku innych podstaw do wykluczania z udziału w postepowaniu. 

 

 

VI.     Oferta powinna zawierać:  

1. Pełną nazwę i adres Oferenta 

2. Datę sporządzenia 

3. Zestawienie kosztów oferty  

4. Kwestie techniczne, w tym szczegółowy opis elementów będących przedmiotem oferty 

oraz specyfikację techniczną urządzenia 

5. Sposób i termin zapłaty 

6. Termin wykonania, montażu i uruchomienia urządzenia 

7. Warunki gwarancji (okres gwarancji, serwis pogwarancyjny) 

8. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta 

9. Do ofert należy załączyć niezbędne załączniki wymienione w pkt V 

 

VII.   Termin realizacji umowy: 

Wykonawca będzie związany ofertą w terminie minimum 60 dni od dnia złożenia oferty. 

 

VIII. Kryterium oceny ofert:  

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1. Cena netto (waga kryterium- 65 % całościowej oceny) 

2. Termin Realizacji zamówienia (liczony w tygodniach) (15%) 

3. Okres gwarancji (liczony w miesiącach) (20%) 

 



 

 

 

Kryterium Waga [%] Sposób oceny zgodnie z wzorem 

 

Cena 
1 

 

65% 

 

 

Cena netto oferty najniższej/ cena netto oferty badanej x 100 x 

65% = ilość punktów 

 

Termin realizacji 

 

15% 

 

Najkrótszy termin realizacji zamówienia/ termin realizacji 

zamówienia z oferty badanej x 100 x 15% = ilość punktów  

 

Okres Gwarancji 

 

20% 

 

Termin gwarancji z oferty badanej / najdłuższy termin 

gwarancji w ofertach x 100 x 20% = ilość punktów 

       
1 

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostaje średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.
  

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego 

miejsca po przecinku. 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane. 

IX. Istotne warunki zmiany zamówienia 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zamówienia z zakresie: 

a) Terminu realizacji zamówienia 

b) Możliwości unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn 

 

X.  Wykluczenia: 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczone podmioty, których oferty będą: 

- niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, 

- złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

- złożone po terminie przyjmowaniu ofert.  

 

 

XI. Termin oraz miejsce składania ofert: 

GRUPA INCO S.A., Zakład Produkcyjny w Koniecpolu, ul. Partyzantów 41, 42-230 Koniecpol 

Oferta w języku polskim lub angielskim wraz z załącznikami powinna zostać dostarczona w formie 

pisemnej pocztą, kurierem lub złożona osobiście na adres Zamawiającego w terminie do 04-09-

2019 do godz. 23.59 

Na kopercie z ofertą należy podać nr zapytania ofertowego. 

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po 

terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 

 

 



 

 

XII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest GRUPA INCO S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa (dalej zwana Spółką lub Administratorem) wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS nr 0000101255, NIP 526-03-00-428, REGON 000599764, numer 

rejestrowy BDO: 000000026, wysokość kapitału zakładowego: 500.000,00 zł (400.000,00 zł 

wpłacone gotówką, 100.000,00 zł wniesione aportem). Kontakt mailowy: kontakt@inco.pl. 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@inco.pl we wszystkich sprawach związanych z ochroną 

danych osobowych. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – w celu 

związanym z rozpatrzeniem Pani/Pana oferty, a następnie w związku z ewentualnym 

zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zapytania 

ofertowego. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi 

na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W szczególnych 

sytuacjach dane osobowe mogą być udostępnione odpowiednim organom lub instytucjom do 

tego uprawnionym. 

5. W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, realizacji przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym oraz 

realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich 

przeniesienia. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez GRUPA INCO S.A. 

znajdzie Pan/Pani pod adresem: http://www.inco.pl/info/polityka-prywatnosci. 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.inco.pl/info/polityka-prywatnosci


 

 

 

Załącznik nr 1  do zapytania ofertowego nr 02/KGO/GRUPA INCO 

 

 

 

…………………………………………………. 

miejscowość, data 

………………………………………………………… 

Pieczęć Oferenta 

 

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr …………… z dnia …………….. dotyczącego ………………. 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

 

Oświadczam, że …………………….., którą reprezentuję nie jest powiązana osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym – GRUPA INCO SA. 

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, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.  

 

 

 

 

 

……………........................................ 

pieczęć i podpis Oferenta lub  

osoby upoważnionej do  

reprezentowania Oferenta 

 

 

 

 

 

 

http://www.inco.pl/uploads/Zapytanie%20ofertowe%20nr%2001.KGO.GRUPA%20INCO.pdf


 

 

Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego 02/KGO/GRUPA INCO 

 

 

…………………………………………………. 

miejscowość, data 

………………………………………………………… 

                           Pieczęć Oferenta 

 

 

WYKAZ USŁUG 

dot. postępowania ofertowego……………………………. 

Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia- w tym okresie, usług polegających na budowie, montażu zbiorników do celów 

przeciwpożarowych.  

Lp. Przedmiot (rodzaj) 

zamówienia 

Termin 

realizacji 

(rozpoczęcie) 

Termin 

realizacji 

(zakończenie) 

Nazwa Zamawiającego i miejsce 

uruchomienia 

     

     

     

 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inco.pl/uploads/Zapytanie%20ofertowe%20nr%2001.KGO.GRUPA%20INCO.pdf


 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 02/KGO/GRUPA INCO 

 

 

…………………………………………………. 

miejscowość, data 

………………………………………………………… 

                           Pieczęć Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O 

BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. Posiadam uprawnienia, wiedzę i wymagane doświadczenie do wykonywania działalności objętej 

zamówieniem. 

2. Dysponuję potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia. 

3. Posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 

1. W stosunku do firmy………………………………………………………………………….… 

nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości. 

 

2. Firma…………………………………………………………………………………… 

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

 

 

3. Firma……………………………………………………………………………………..  

nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

(podpis Wykonawcy lub przedstawiciela upoważnionego 

do reprezentacji) 

…………………………………………………… 

           (miejscowość, data)  

http://www.inco.pl/uploads/Zapytanie%20ofertowe%20nr%2001.KGO.GRUPA%20INCO.pdf

