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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

CEDROB CARGO sp. z o.o. 
Ujazdówek 2a, 
06-400 Ciechanów 
KRS: 0000692942 
NIP: 5662018817 
REGON: 368202750 
Tel. +48 23 675 03 70 

 
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.grupacedrob.pl/nasze-marki/cedrob-cargo 
– pod tym adresem dostępne jest także Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami do 
pobrania, zwane dalej „Specyfikacją”. 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie 
zapytania ofertowego z zastosowaniem zasady konkurencyjności. 

2. Podstawę prawną postępowanie stanowią zapisy Wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 z uwagi na fakt objęcia przedmiotowego zamówienia 
dofinansowaniem z budżetu UE. 

3. Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej 
CEDROB Cargo Sp. z o.o. http://www.grupacedrob.pl/nasze-marki/cedrob-cargo oraz 
w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

4. Wozy wysięgnikowe będące przedmiotem postępowania stanowią część większego 
zamówienia w ramach realizowanego projektu na który Zamawiający uzyskał 
dofinansowanie w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, 
śródlądowego dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:  
CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 

6. Dostawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten 
znak. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są 4 wozy wysięgnikowe typu Reachstacker. Zamawiający  
wymaga  aby  przedmiot  zamówienia  oferowany  przez  Dostawców  był  
produktem wyłącznie  fabrycznie  nowymi spełniającym wymagania  opisane  w  
treści  niniejszego  Zapytania ofertowego.  

2. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące 
wymagania: 
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a) całkowita długość urządzenia z chwytnikiem max 12 000 mm 
b) masa własna urządzenia bez ładunku max 74 000 kg 
c) wysięgnik teleskopowy, sterowany hydraulicznie z kabiny operatora 
d) układ awaryjnego opuszczania wysięgnika 
e) chwytnik teleskopowy, rozsuwany hydraulicznie za pomocą silników 

hydraulicznych lub silników hydraulicznych i łańcuchów 
f) możliwość obsługi kontenerów ISO 20', 30' i 40' z automatycznym rozsuwem 

chwytnika, sterowanym z kabiny 
g) przesuw boczny siłownikiem hydraulicznym min. 750 mm prawo-lewo 
h) synchroniczne podnoszenie masztu wraz z wysuwem sterowane z kabiny 
i) obrót chwytnika z 20’ kontenerem o masie 30 t min. 190 stopni w jedną i min. 

100 stopni w drugą stronę od położenia wyjściowego 
j) możliwość wyboru automatycznego ryglowania kontenerów z poziomu kabiny 
k) haki w narożnikach chwytnika do przenoszenia innych ładunków 
l) dwa wozy wyposażone w chwytnik umożliwiający hydrauliczny przechył 

chwytnika prawo-lewo o min. 50 stopni w jedną stronę do pracy z kontenerami 
umożliwiającymi wysyp ich zawartości, z możliwością ryglowania klapy uchylnej. 
Obsługiwane w ten sposób kontenery 20’ (max masa brutto max 32 tony). 

m) dwa wozy wyposażone w chwytnik umożliwiający mechaniczny/grawitacyjny 
przechył chwytnika prawo-lewo o min. 2,5 stopnia 

n) udźwig nominalny: 1 rząd kontenerów na placu składowym w odległości środka 
kontenera min. 1 865 mm od czoła przednich kół urządzenia – 45 000 kg do 
wysokości min. 5 x ISO 8'6'' i 4 x ISO 9'6'', 2 rząd kontenerów na placu składowym 
w odległości środka kontenera min. 3 815 mm od czoła przednich kół urządzenia 
– 26 000 kg. 

o) nominalna wysokość podnoszenia urządzenia: 1 rząd kontenerów na placu 
składowym w odległości środka kontenera min. 1 865 mm od czoła przednich kół 
urządzenia – min. 5 x ISO 8'6'' i 4 x ISO 9'6''. 

p) silnik napędowy wysokoprężny turbodoładowany, spełniający normę emisji spalin 
EUR IV lub EUR V 

q) skrzynia biegów w pełni automatyczna, hydrokinetyczna 
r) kabina operatora zamknięta, wyposażona w klimatyzację i ogrzewanie sterowane 

z kabiny  
s) urządzenie powinno spełniać wszystkie normy przewidziane dla tego typu 

urządzeń przez prawo polskie oraz europejskie i być oznakowane znakiem CE. 
3. Dostawca winien spełniać w szczególności następujące wymagania: 

a) udostępnić dokumentację dotyczącą przedmiotowego zamówienia (instrukcję 
operatora w dwóch egzemplarzach w języku polskim, instrukcję konserwacji w 
języku polskim w dwóch egzemplarzach zawierającą listę kodów błędów 
urządzenia, schematy hydrauliczne i elektryczne, deklarację zgodności urządzenia 
z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń), 

b) serwisowanie bezwzględnie w Polsce w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 



ZAPYTANIE OFERTOWE 

Strona 5 z 16 

c) udzielić gwarancji min. 24 miesiące lub 4 000 motogodzin, liczoną od daty 
przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbiorczego 
z adnotacją „bez uwag”, 

d) przeprowadzić szkolenie z zakresu obsługi oraz eksploatacji dla min. 2 
pracowników obsługi, przeprowadzić szkolenie dla min. 2 pracowników 
warsztatowych z zakresu obsługi technicznej przez przedstawicieli Dostawcy,  

4. Dostawca zobowiązany jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia spełniającego 
minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza 
możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych do opisanych w Zapytaniu 
ofertowym bądź rozwiązań lepszych technicznie i jakościowo i jednocześnie 
spełniających minimalne wymagania Zamawiającego. Obowiązek wykazania 
równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Dostawcy. W przypadku 
uchybienia temu obowiązkowi oferta Dostawcy zostanie odrzucona. 

5. Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia będzie dokonywany przez 
Zamawiającego, na warunkach określonych w umowie i odbędzie się we wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu. 

6. KODY CPV 

CPV 42414000: Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7. Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany w szczegółowych terminach 
ustalonych w ramach zawartej umowy z Dostawcą, w oparciu o wzór umowy 
stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji. 

8. Termin realizacji dla wozów z chwytnikiem umożliwiającym przechył o min. 
2,5 stopnia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

9. Termin realizacji dla wozów z chwytnikiem umożliwiającym przechył o min. 
50 stopni nie może być dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Dostawca, który spełniania warunki 
udziału w postępowaniu określone poniżej: 

a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej niezakłóconą 
realizację przedmiotu zamówienia, 

c) w ciągu ostatnich 5 lat obrachunkowych dostarczył należycie co najmniej 6 szt. 
fabrycznie nowych wozów wysięgnikowych typu Reachstacker. 
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2. Ocena spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b) prowadzona będzie 
na podstawie oświadczenia Dostawcy o spełnieniu niniejszych warunków udziału 
w postępowaniu, złożonego wraz z ofertą. 

3. Ocena spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 lit. c) prowadzona będzie na 
podstawie dokumentów złożonych przez Dostawcę potwierdzających uczestnictwo 
w transakcji sprzedaży co najmniej 6 wozów wysięgnikowych typu Reachstacker 
wraz z dowodami potwierdzającymi realizację transakcji, którymi mogą być 
referencje od odbiorcy lub kopie faktur sprzedaży.  

4. W przypadku występowania Dostawców w konsorcjum, warunki doświadczenia 
i finansowe będą oceniane łącznie. 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
wg formuły „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o przestawione oświadczenia 
i dokumenty wskazane w Specyfikacji. Z treści załączonych oświadczeń 
i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Dostawca spełnia wymagane 
warunki udziału w postępowaniu. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej 
wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy 
z postępowania. 

6. W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy 
do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza: 

1) Dostawców (podmioty) powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania 
pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi od zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia (procedury wyboru Dostawcy) 
a Dostawcą, polegające w szczególności na: 

i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika, 
iv. 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. 

2) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, 
z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali 
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oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) Dostawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w tym Dostawców, którzy przed podpisaniem umowy nie przedstawili 
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
lub innych dokumentów zgodnie z wymogiem Zamawiającego zawartym 
w Dokumentacji Postępowania lub przedstawione dokumenty i oświadczenia 
nie potwierdzają spełniania wymagań Zamawiającego lub braku podstaw do 
wykluczenia; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
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9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary. 

11) Dostawców, którzy nie są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

12) Dostawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące 
mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

13) Dostawców, którzy nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności lub nie 
złożyli stosownego zobowiązania w tym zakresie, o ile Zamawiający wymagał 
takiego oświadczenia lub zobowiązania; 

14) Dostawców, którzy w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 
wyrazili zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności wniosku 
z Dokumentacją Postępowania, niepowodującej istotnych zmian w treści 
wniosku. 

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ ZAMIEŚCIĆ W OFERCIE DOSTAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. W celu wykazania spełniania przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika 
nr 2 do Specyfikacji) – podpisany oryginał, 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 
1) Potwierdzających, iż nie otwarto likwidacji Dostawcy ani nie ogłoszono 

upadłości – z wyjątkiem Dostawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego: 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych stosownego oświadczenia;  
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2) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 
że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne 
i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej brak 
możliwości wykluczenia Dostawców o których mowa w pkt. 5 ust. 8 ppkt. od 5) 
do 10) niniejszego zapytania. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, 
o którym mowa w ust. 2 pkt 2-3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Dostawcy składający wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 2 winni 
przedłożyć każdy z osobna. 

5. Dokumenty i oświadczenia wskazane powyżej powinny być składane w oryginale, 
kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń zgodnie z KRS właściwym dla Dostawcy. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz 
Dostawcy przekazują pomiędzy sobą pisemnie lub drogą elektroniczną na adres 
cedrob.cargo@cedrob.com.pl z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów 
wymaganej w niniejszej Specyfikacji.  

2. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w formie innej niż w nim określona 
będzie nieskuteczne. 

3. Zamawiający w razie potrzeby przewiduje zorganizowanie spotkania 
z potencjalnymi Dostawcami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
Specyfikacji, o ile takie wątpliwości powstaną w toku postępowania. Spotkanie 
będzie prowadzone w języku polskim. 
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4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej Specyfikacji, a treścią 
udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

5. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Modyfikacja 
treści Specyfikacji może wynikać z pytań zadanych przez Dostawców, jak i z własnej 
inicjatywy Zamawiającego. 

7. Modyfikacja treści Specyfikacji dokonana w sposób wymieniony w ust. 6 zostanie 
niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji niniejszego ogłoszenia. Jeżeli w 
wyniku dokonanej modyfikacji treści Specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści 
ogłoszenia, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian, 
Zamawiający przedłuży termin. składania ofert. 

8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
CEDROB Cargo Sp. z o.o., Ujazdówek 2a, 06-400 Ciechanów. 

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z dostawcami są:  

Jacek Tomaszewski 

e-mail: jacek.tomaszewski@cedrob.com.pl 

tel. +48 666 848 888  

10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 

9. TERMIN. ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Dostawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Dostawca ma prawo złożyć jedną ofertę, zawierającą opisaną propozycję realizacji 
Zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w związku 
z czym oferta musi być złożona na całość przedmiotu zamówienia 

3. Dostawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 

1) „Formularz Ofertowy” wypełniony na podstawie wzoru określonego 
w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji; 
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2) Specyfikacje techniczną i wyposażenia oferowanych wozów wysięgnikowych, 
stanowiące załącznik do formularza ofertowego. 

4. Wraz z ofertą i załącznikami Dostawcy winni złożyć: 

1) Oświadczenia i pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami Części 6 
niniejszej Specyfikacji; 

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile oferta składana jest przez 
pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 
co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Dostawców w postępowaniu albo 
reprezentowania Dostawców w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku, 
gdy Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

5. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 
w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być 
datowane i podpisane lub parafowane – w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględniane. 

7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Dostawcę lub w przypadku 
Dostawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez 
nich pełnomocnika. 

8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Dostawcę, chyba że dla poszczególnych dokumentów 
w Specyfikacji została określona szczególna forma ich złożenia. W przypadku 
Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio każdego z Dostawców są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez danego Dostawcę. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) powinno 
być złożone w oryginale lub w poświadczonej notarialnie lub inny uprawniony 
podmiot za zgodność z oryginałem kopii. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości. 

10. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty wymagane 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji winny być trwale ze sobą połączone, kolejno 
ponumerowane i parafowane przez Dostawcę. Warunki te nie stanowią o treści 
oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszelkie 
negatywne konsekwencje mogące z tego wyniknąć będą obciążały Dostawcę. 

11. W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Dostawca winien w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
winny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych klauzulą „Dokument 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. Dokumenty nieoznaczone w powyższy sposób mogą być 
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udostępniane wszystkim uczestnikom postępowania. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów prawa. 

12. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem 
swojej oferty przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

13. Ofertę sporządzoną zgodnie z niniejszą specyfikacją należy umieścić w zamkniętej 
kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania, oznaczonej w następujący sposób: 

CEDROB CARGO Sp. z o.o. 
Ujazdówek 2a, 

06-400 Ciechanów 
 

Dostawa i montaż 4 wozów wysięgnikowych typu Reachstacker 
Oferta na Zadanie nr CC-02-2020/D-3.2/POIiŚ-2014-2020 
„Nie otwierać przed terminem 19.02.2020 r. godz. 11:00” 

 
14. Przed upływem terminu składania ofert, Dostawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na 
piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w sposób opisany w ust. 13 i dodatkowo opatrzone napisem „ZMIANA OFERTY”. 

15. Dostawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę składając pisemne 
powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową lub kurierem do dnia 
19.02.2020 r. do godziny 11:00 w siedzibie CEDROB Cargo Sp. z o.o., Ujazdówek 2a, 
06-400 Ciechanów.  

2. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.02.2020 r. roku o godzinie 11:00 w siedzibie 
CEDROB Cargo Sp. z o.o. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci Dostawcy bez 
otwierania. 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. 

2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt zaprojektowania i wykonania 
przedmiotu zamówienia, tj. wykonania wszystkich obowiązków leżących po stronie 
Dostawcy określonych w specyfikacji, w tym również wszystkie koszty towarzyszące 
wykonaniu tych obowiązków. 

3. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy 
podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu 
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matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów 
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towaru i usług 
(Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). 

4. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do 
obowiązków Dostawcy – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami). 

13. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 

1. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert nieodrzuconych oraz spełniających 
wymogi niniejszej Specyfikacji, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, 
określonych w niniejszej Specyfikacji. 

2. Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena i doświadczenie. Poniżej 
podany jest sposób obliczania punktowej oceny danej oferty, gdzie:  

1) O – punktowa ocena całej oferty; 

2) C – całkowita wartość netto realizacji przedmiotu zamówienia, podana przez 
Dostawcę, waga 80% 

3) D - kryterium doświadczenia, waga 20% 

푶 = ퟎ,ퟖퟎ ∗ 푪 + ퟎ, ퟐퟎ ∗ 푫 

gdzie: 

1) C – punktowa ocena, wyliczona wg poniższego wzoru: 
 

푪 =	
푪풐풇풆풓풕풚	풛	풎풊풏.풘풂풓풕풐ś풄풊ą

푪풐풇풆풓풕풚	풃풂풅풂풏풆풋
∗ ퟏퟎퟎ 

 
Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez współczynnik 0,80 
odpowiadający wadze tego kryterium. 

2) D – punktowa ocena, wyliczona wg poniższego wzoru: 

 

푫 = 	
푫풐풇풆풓풕풚	풃풂풅풂풏풆풋

푫풐풇풆풓풕풚	풛	풏풂풋풘풊ę풌풔풛풚풎	풅풐ś풘풊풂풅풄풛풆풏풊풆풎
∗ ퟏퟎퟎ 

 
Kryterium Doświadczenie zostanie obliczone na podstawie punktów przyznanych 
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Dostawcy w zakresie posiadanego 
doświadczenia (Załącznik nr 3 do Specyfikacji). W zakresie doświadczenia 
określonego w pkt 5 ust. 1 lit. c): 
 12 pkt za wykazanie niezbędnego minimum tj. zrealizowania dostawy co 

najmniej 6 szt. fabrycznie nowych wozów wysięgnikowych typu Reachstacker, 



ZAPYTANIE OFERTOWE 

Strona 14 z 16 

 2 pkt za każdą kolejną zrealizowaną dostawę 1 szt. fabrycznie nowego wozu 
wysięgnikowego typu Reachstacker, 

 Dostawca w kryterium Doświadczenia może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez współczynnik 0,20 
odpowiadający wadze tego kryterium. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki 
sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Dostawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
oferowane w złożonych ofertach.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna za bezsporne, nie 

budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia 
wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub 
jego części, ewidentny błąd rzeczowy, rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną 
liczbą i słownie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

6. Za oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna omyłki dotyczące działań 
arytmetycznych na liczbach. Wystąpią one gdy składniki obliczonej wartości 
liczbowej są prawidłowe, a wyniki działań arytmetycznych dokonane na podstawie 
tych składników są błędne. Za omyłki te Zamawiający uzna w szczególności: błędne 
obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, 
błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, 
błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania i mnożenia. 

7. Jeżeli Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny. 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do podania ostatecznej 
ceny przedmioty zamówienia z zastrzeżeniem iż cena ta nie może być wyższa od 
oferowanej. 
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10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

14. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY 

1. Umowa zawarta zostanie z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, 
tj. uzyska najwyższy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert.  

2. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po 
zakończeniu procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego http://www.grupacedrob.pl/nasze-
marki/cedrob-cargo oraz w Bazie Konkurencyjności.  

3. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie na 
wskazany adres e-mail o jego wyniku. 

4. Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą: 
1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw 

(o ile z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa), 
2) wskazanie numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia 

pieniężne należne stronom umowy. 

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w przedmiocie zamówienia na warunkach 
określonych we wzorze umowy, przedstawionym w Załączniku nr 4 niniejszej 
Specyfikacji. 

16. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 niniejszej Specyfikacji. 

17. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

18. DOPUSZCZALNE PRZYPADKI ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy 
w stosunku do treści oferty, w przypadku, wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, 
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3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów przez Strony. 

2. Zmiana umowy o niniejsze zamówienie będzie również dopuszczalna w innych niż 
wskazane w niniejszym dziale przypadkach, jeżeli nie będą one dotyczyć istotnych 
postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Dostawcy. 

3. Pod rygorem nieważności, zmiany umowy, o których mowa w niniejszym dziale, 
wymagają zachowania formy aneksu podpisanego przez obie Strony. 

19. INFORMACJE W SPRAWIE PODWYKONAWSTWA 

Zamawiający informuje-zastrzega, że zarówno część jak i całość zamówienia może być 
powierzona podDostawcy po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym 
zamawiający nie uważa za podwykonawstwo wykonywanie przez inne niż Dostawca 
osoby czynności pomocniczych przy realizacji zamówienia (np. pozyskanie materiałów, 
urzędowe decyzje i zezwolenia, proces certyfikacji itp.).  

20. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania ofertowego bez podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, 
że oferent zrozumiał i akceptuje warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 

3. Zamawiający na żądanie Dostawcy może udzielić zaliczki  w wysokości do 10% 
wartości zamówienia brutto pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego, 
nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie, wystawionej przez 
bank mający siedzibę w Polsce, gwarancji zwrotu zaliczki na podstawie żądania 
Zamawiającego, w przypadku gdy Dostawca nie dostarczy Zamawiającemu 
chociażby jednego wozu wysięgnikowego i nie zwróci uiszczonej na poczet jego ceny 
zaliczki po odstąpieniu od Umowy. 

21. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków 
3. Załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych dostaw 
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy 
5. Załącznik A do Umowy – oświadczenie o poufności 
6. Załącznik nr 5 – oświadczenie o dostarczeniu dokumentacji 
7. Załącznik nr 6 – oświadczenie RODO 
8. Załącznik nr 7 – oświadczenie o braku podwójnego finansowania przedmiotu zamówienia 


