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Mazowieckiego na lata 2014 -2020 

Wyszków, dnia  23.05.2018r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

TMW 2/2018 

Udzielenie zamówienia następuje w trybie  postępowania ofertowego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP.                      

Typ projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez 

wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu 

poziomego centrum obróbczego CNC. 

 

Nazwa zamówienia: 

Zakup poziomego centrum obróbczego CNC. 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

TMW Sp. z o.o. 

07-200 Wyszków 

Ul. Leśna 10, 

KRS: 0000164119 

NIP: 7621870882 

Strona www: www.tmw-wyszkow.pl 

Adres e-mail: tmw@tmw-wyszkow.pl 

Telefon: +48 29 742 38 31 

 

Kontakt: 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest: 

Pan Marcin Cygan,  

tel.: +48 692 693 558, 

 e-mail: tmw@tmw-wyszkow.pl 
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1. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA 

1.1. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Wnioskodawcy 

www.tmw-wyszkow.pl/ogłoszenia/ 

1.2. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności. 

INFORMACJE OGÓLNE 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której 

mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z Dz.U. z 2017r. 

poz. 1579 ze zm.) 

Kod CPV:  

42632000-5 - obrabiarki sterowane komputerowo do metalu 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup poziomego centrum obróbczego CNC 

1. Wymagania techniczne 

1.1 centrum frezarskie poziome dwu-paletowe 

1.2 stół roboczy: minimalnie o wymiarach 500x500mm 

1.3 maksymalne obciążenie stołu: minimum 500kg 

1.4 przesuwy w osiach X, Y, Z, 0-500mm 

1.5 indeksacja palety/stołu roboczego w osi B: 0,001˚  

1.6 szybkość przejazdów ruchów szybkich: 60 – 90 m/min  

1.7 dokładność pozycjonowania max. +/- 0,005mm 

1.8 zakres obrotów wrzeciona 50 – 12 000 obr/min. 

1.9 stożek wrzeciona: ISO40 7/24 BIG PLUS (ze względu na możliwość wykorzystania 

oprawek narzędziowych posiadanych przez Zamawiającego) 

1.10 minimalna liczba gniazd w magazynie: 40 – 60 szt.  

1.11 chłodzenie przez wrzeciono minimum w zakresie 15 - 20 bar 

1.12 sterowanie FANUC (ze względu na posiadany postprocesor oprogramowania CAM 

umożliwiający generowanie programów tylko na obrabiarki ze sterowaniem FANUC) 

1.13 certyfikat CE 

1.14 sonda narzędziowa bezprzewodowa 

a. pomiar długości narzędzi 

b. możliwość korzystania z cykli pomiarowych z poziomu sterowania obrabiarki 

 

1.15 sonda przedmiotowa bezprzewodowa 

a. trzpień pomiarowy o długości minimum 50mm 

b. trzpień pomiarowy zakończony kulką o średnicy od 6mm do 8mm włącznie 

c. możliwość korzystania z cykli pomiarowych z poziomu sterowania obrabiarki 
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1.16 dwie jednakowe wieże, do mocowania przedmiotów obrabianych 

a. wieża z korpusem jednoelementowym wykonanym z żeliwa 

b. podstawa wieży o wymiarach 500x500mm 

c. wysokość całkowita: minimum 700mm maksimum 900mm 

d. część robocza o przekroju trójkątnym 

e. wyposażona w system mocowania zerowego 

f. co najmniej trzy gniazda mocujące na jednym boku wieży 

g. siła zacisku dla jednego gniazda mocującego minimum 9kN 

h. gniazda wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

 

2. Dodatkowe warunki zamówienia 

2.1 zapewnienie transportu, pakowania i rozpakowywania 

2.2 instalacja i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

2.3 szkolenie z obsługi i programowania trwające nie krócej niż 5 dni po 8h w siedzibie 

Zamawiającego 

2.4 gwarancja mechaniczna minimum 1 rok 

2.5 gwarancja na sterowanie minimum 2 lata 

2.6 serwis po gwarancyjny minimum 5 lat 

2.7 maksymalny czas realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy, 90 dni 

kalendarzowych 

2.8 warunki płatności 

 30% ceny przy złożeniu zamówienia (co jest równoznaczne z zawarciem umowy) 

 60% ceny po dostarczeniu do klienta 

 10% ceny po uruchomieniu i podpisaniu protokołu odbioru 

 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy 

konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu 

zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem 

konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu 

zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że 

wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych                         

i użytkowych. 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH 

SPEŁNIANIA: 

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający dostateczne 

zasoby kadrowe do umożliwienia instalacji i montażu bez zakłócenia ciągłości pracy 

Zamawiającego.  

2. Do postępowania mogą przystąpić podmioty, które: 

 Nie podlegają, na dzień złożenia Oferty, wykluczeniu z postępowania z 

następujących przyczyn: 

o ogłoszono lub złożono wniosek o upadłość w stosunku do Oferenta; 

o otwarto do Oferenta postępowanie likwidacyjne; 
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3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.  

4. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość 

danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić 

do wglądu na wezwanie Zamawiającego.  

5. Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo 

lub kapitałowo z Zamawiającym. 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 dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:  

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli.  

 

 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej 

wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryterium I – Cena  

Kryterium II – Czas realizacji zamówienia  

Kryterium III – Czas reakcji serwisu 

 

IV. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY oraz  OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA 

PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu 

ofertowym.  

Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie poniższych kryteriów: 

 Kryterium I – Cena (maksymalna liczba punktów = 50) 

Kryterium II – Czas realizacji zamówienia (maksymalna liczba punktów = 30) 

Kryterium III – Czas reakcji serwisu (maksymalna liczba punktów = 20) 
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W kryterium I – Cena – najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 

brutto, a każda następna odpowiednio ze wzorem 

Cena najniższa 
X 50 = Liczba punktów 

Cena oferowana przez firmę - oferenta 
 

W kryterium II – Czas realizacji zamówienia - oferta uzyska następującą liczbę punktów: 

a) 30 punktów – czas realizacji zamówienia  30 dni kalendarzowych liczony od daty podpisania 

umowy 

b) 15 punktów – czas realizacji zamówienia  60 dni kalendarzowych liczony od daty podpisania 

umowy 

c) 0 punktów – czas realizacji zamówienia  90 dni kalendarzowych liczony od daty podpisania 

umowy 

Oferty z terminem realizacji zamówienia dłuższym niż 90 dni zostaną odrzucone. Zamawiający 

dopuszcza realizację w terminie krótszym niż wymagany. 

W kryterium III – Czas reakcji serwisu - oferta uzyska następującą liczbę punktów: 

d) 20 punktów – czas reakcji serwisowej do 24 godzin od zgłoszenia, 

e) 10 punktów – czas reakcji serwisowej do 48 godzin od zgłoszenia, 

f) 0 punktów – czas reakcji serwisowej powyżej 48 godzin od zgłoszenia 

 

Oferty z czasem reakcji serwisowej dłuższym niż 48 godzin  zostaną odrzucone. Zamawiający 

dopuszcza realizację w terminie krótszym niż wymagany. 

 

1. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, jeśli 

Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta zostanie  odrzucona.  

2. Oferta musi zawierać informację na temat wszystkich podpunktów wymagań technicznych 

oraz wszystkich podpunktów dodatkowych warunków zamówienia. W przypadku, gdy 

Oferent pominie jedno lub więcej podpunktów jego oferta zostanie odrzucona. 

3. W postępowaniu ofertowym za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta 

Wykonawcy/wykonawców, który uzyska najwyższą liczbę punktów  łącznie w kryteriach 

oceny ofert. 

4. W razie równej liczby punktów za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

5. Terminem  rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy,  a terminem 

zakończenia protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

V. TERMIN SKŁDANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w do dnia  26.06.2018 r.  godz. 15.00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego wraz z oświadczeniem dotyczącym spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu  stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferta wraz z 

załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

2. Oferta musi zawierać cenę netto, wartość VAT i cenę brutto wyrażone w polskich złotych 

(PLN)  

3. Złożone oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  

4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.  

5. Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców,  może złożyć jedną 

ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym 

pełnomocnikiem. 
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie. 
9. W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie danych 

konsorcjum,  a nie tylko pełnomocnika. 
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Zamawiający oraz Oferenci mogą 

przekazywać  pisemnie lub elektronicznie, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń. 
11. Zapytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane przez Oferenta drogą elektroniczną 

winny być kierowane na adres tmw@tmw-wyszkow.pl 

12. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 
13. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

Andrzej Sosnowski  
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
15. Wymaga się, aby Oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
16. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika  z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 

terminem składania ofert. 
18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                     

i oznaczone zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego,  a koperta będzie dodatkowo 

oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 
19. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania 

ofert. 
20. Oferta wycofana przed terminem składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy na jego 

wniosek. 
21. Oferta złożona po terminie otwarcia ofert nie będzie rozpatrywana i zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy.  
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22. Ofertę należy złożyć  w  formie pisemnej  za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona 

osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego): TMW 

Sp. z o.o.   ul. Leśna 10, 07-200 Wyszków. 

 

 

 

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Termin realizacji zamówienia maksymalnie 90 dni od daty podpisania umowy. 

 

Oferty z realizacją zamówienia z terminem dłuższym nie będą brane pod uwagę – nie spełniają 

warunku koniecznego. 

 

2. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. W przypadkach, gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do 

oferenta z prośbą o udzielnie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty lub/ i 

dostarczenia dodatkowych dokumentów.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego na 

każdym etapie bez podania przyczyny.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert o 

czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeśli jest to konieczne z uwagi na 

zakres wprowadzonych zmian. 

4.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów stają 

się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 

prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Oferentów odnośnie wcześniej ustalonych 

terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku każdy z oferentów 

będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym fakcie 

poinformowany. Nie dotyczy to nieistotnych korekt w treści zapytania ofertowego.  

5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym 

możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

6. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej    www.tmw-wyszkow.pl/ogłoszenia/  oraz przekaże każdemu Wykonawcy, 

który złożył  ofertę.  

7. Wykonawca , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany 

pisemnie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.  

8. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny. 

 

 

VII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH, O 

KTÓRYM MOWA W PKT 2 lit. a Wytycznych 

 

Podmiot ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo                   

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, 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 stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 

bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania wyżej 

wymienionych powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. 

 

VIII. MINIMALNY ZAKRES UMOWY ORAZ OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN 

UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY. 

 

1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Oferentem.  

2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające 

z treści złożonej oferty.  

3. Okres realizacji zamówienia określa umowa.  

4. Za nienależyte wykonanie zamówienia np. z tytułu opóźnień z winy Wykonawcy, 

nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia, bądź 

odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi Wykonawca, zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne, które wskazane będą w umowie zawieranej z Wykonawcą.  

5. Za obopólną zgodą Zamawiającego i Wykonawcy , w drodze negocjacji możliwe jest 

wydłużenie terminu realizacji dostawy bez naliczania kar umownych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,                              

w następującym zakresie: 

a) Zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy                             

o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.  

b) Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w 

sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia 

na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest                                       

w szczególności, gdy: 

 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy;  

 wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.  

7. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i zgody obu stron. 
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IX. Informację o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość 

przewiduje. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, cząstkowych lub wariantowych.  

 

 

 

       X.         Postanowienia końcowe. 

 

1. Do niniejszego postępowania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 

23.04.1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 

2. Złożenie oferty przez Oferenta nie będzie stanowiło umowy i nie zobowiązuje Zamawiającego 

do zawarcia Umowy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego  bez podania 

przyczyn, informacja taka zostanie zawarta w miejscach publikacji pkt  I, oraz wysłana 

zostanie niezwłocznie do Oferentów, którzy złożyli ofertę przed zakończeniem terminu 

składania ofert. 

4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Oferentom nie przysługuje w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem 

oferty. 

6. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców, jednak za ich działania lub zaniechania 

odpowiada Wykonawca. 

7. W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień                

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  będzie podstawą do odrzucenia oferty. 

8. Zapytania dotyczące postępowania ofertowego należy  wysłać na adres e-mail                  

tmw@tmw-wyszkow.pl 

 

XI.  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Formularz oferty do zapytania ofertowego TMW  2/2018  

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych do zapytania ofertowego 

TMW 2/2018  

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Roman Zyśk 


