
 
 

Częstochowa, 12.08.2019 r. 

  
    

            

        

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZACOWANIE WARTOŚCI 

ZAMÓWIENIA NA NAJEM KOPARKI I ZATRUDNIENIE 

OPERATORA KOPARKI, ZAKUP PIASKU 

 

 

 W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu 

bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” dofinansowanego 

w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na najem koparki zatrudnienie operatora  

koparki, zakup piasku zgodnie z załączonym formularzem. 

Oferta będzie służyła wyłącznie w celu oszacowania wartości zamówienia, co nie będzie skutkowało 

zawarciem umowy.  

 

           

Z poważaniem, 

         
Magdalena Pędziwiatr 
 

Właściciel  

 

 

 

 

Załączniki: 

- zapytanie ofertowe 

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (wzór formularza oferty) 

 

 



 
 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

I. Przedmiot zapytania dotyczy: 

 
EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie prototypu nowej 

generacji pomp ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami 

technologicznymi” dofinansowanego w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w 

przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjności firmy 

do 30.06.2021r. poprzez realizację prac B+R oraz komercjalizację ich wyników których efektem będzie 

typoszereg pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami 

technologicznymi. 

Efektem projektu będzie wdrożenie na rynek typoszeregu innowacyjnych pompy ciepła, min. 1 

zgłoszenie patentowe/wzór użytkowy, wzrost sprzedaży, wzrost konkurencyjności firmy, wejście na 

nowe rynki zagraniczne,  transfer wiedzy i technologii w wyniku intensyfikacji współpracy z 

jednostkami B+R. 

W związku z powyższym prosimy o przesłanie oferty na najem koparki oraz zatrudnienie operatora  

koparki, zakup piasku  odpowiadającego parametrom ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

II. Zamawiający: 

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr 

Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa 

Tel. 793 755 876 

NIP: 9492055789, REGON: 241648800 
 

III. Miejsce publikacji ogłoszenia 

 
Strona www Wnioskodawcy: www.ecostrus.pl 

Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych Wykonawców 

 

IV. Tryb udzielenia zamówienia 



 
Zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne).   

oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Wytyczne programowe).  

Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych z późniejszymi zmianami. 

V. Opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji, ważność oferty : 

 1. Część zamówienia 
Przedmiotem zapytania jest najem koparki do przygotowania stanowiska badawczego tj. wykopu pod 

instalację gruntowej prototypowej pompy ciepła do badań. Niniejszy wykop jest niezbędny w celu 

umożliwienia funkcjonowania prototypu pompy. W ramach usługi Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu koparkę do przygotowania trzech wykopów o wymiarach: 

1) Wym. 200m2x1,2m ; 

2) Wym. 200m2x2,2m ; 

3) Wym. 320m2x1,2m. 

Przewidywana łączna ilość dni wynajęcia sprzętu to: 12 roboczodni  

Koparka musi być sprawna i posiadać wymagane dopuszczenia o ile wymagają tego przepisy prawa. 

Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. 

Wynajmujący odpowiedzialny jest za stan techniczny koparki. Wykonawca zobowiązuje się również do 

pokrycia kosztów które poniesie Zamawiający wynikających zwłaszcza z godzin pracy Operatora 

Koparki wynikłych ze złego stanu technicznego koparki i tym samym przestojów w pracy lub 

powstałych szkód w majątku własności prywatnej i publicznej.  

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie 

telefonicznych zgłoszeń. 

 

2. Część zamówienia  
Przedmiotem zapytania jest zatrudnienie operatora koparki w formie umowy cywilno-

prawnej/jednoosobowej działalności gospodarczej lub innego rodzaju działalności- na okres 96 godzin 

(12 dni roboczych x 8 godzin pracy) 

ZAKRES ZADAŃ:  

Przygotowanie trzech wykopów o wymiarach: 

1) Wym. 200m2x1,2m ; 

2) Wym. 200m2x2,2m ; 

3) Wym. 320m2x1,2m. 

Operator koparki musi posiadać aktualne uprawnienia. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość 

wykonanych robót, zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za 

ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (np. ogrodzenia, budynki, mienie 



 
znajdujące się w obrębie robót). Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów wynajmuj 

koparki w przypadku gdy nie zgłosi swojej nieobecności w danym dniu wraz z przedstawieniem 

uzasadnienia.  

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie 

telefonicznych zgłoszeń. 

KOD CPV: 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 

3. Część zamówienia 

Zakup piasku do podsypki z piasku II kategorii o gramaturze 2x 5-10cm. Zasyp o wymiarach 

1)Wym. 200m2x1,2m ; 2) Wym. 200m2x2,2m ; 3) Wym. 320m2x1,2m. 

KATEGORIA ZAKUP MATERIAŁÓW 

Zakup 16m3 piasku 

KOD CPV: 14211000-3 Piasek 

 

VII. Osoba upoważniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Damian 

Pędziwiatr tel. 793 755 876, email: biuro@ecostrus.pl 

VIII Ofertę cenową należy złożyć do 14.08.2019 r. do godziny 16 w następującej formie: 

 
Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu na adres: EcoStrus Damfrost Magdalena 

Pędziwiatr, ul.Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa 

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana 

do: 

EcoStrus Damfrost Magdalena Pędziwiatr 

ul. Teofila Lenartowicza 4, 42-207 Częstochowa 

Dotyczy: oferta na najem koparki  i zatrudnienie operatora koparki, zakup piasku  –szacowanie 

wartości 

W przypadku składania ofert drogą elektroniczną ofertę należy złożyć na adres: biuro@ecostrus.pl,. 

Ofertę powinny podpisać osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub 

osoba upoważniona. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego pełnomocnika należy 

dołączyć dokument potwierdzający posiadanie takiego pełnomocnictwa/upoważnienia.  

Serdecznie zapraszam do współpracy. 

Z poważaniem, 

https://poczta.home.pl/appsuite/
https://poczta.home.pl/appsuite/


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

Właściciel  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 

 

 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

.................................................... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia dotyczące 

realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypu nowej generacji pomp ciepła typu bezpośrednie 

odparowanie/woda z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.” dofinansowanego w 

ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na realizację usługi 

najmu koparki oraz zatrudnienie operatora koparki i zakup pisaku  zgodnie z załączonym 

formularzem.  

Poniżej przedstawiamy ofertę na realizację usługi najmu koparki: 

 

KOD CPV: 45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską 

 

Nazwa wypożyczanej maszyny 
Wartość ogólna netto Wartość ogólna brutto 

I II III 

1. Część: 

Wynajem Koparki na 12 dni roboczych 

po 8 godzin pracy. Łącznie 96 godzin 

 

 



 
2. Część  

Operator koparki na 12 dni roboczych 

po 8 godzin pracy. Łącznie 96 godzin 

 

 

3. Część  

Zakup piasku do podsypki z piasku II 

kategorii o gramaturze 2x 5-10cm. Zasyp o 

wymiarach 16m3 

1)Wym. 200m2x1,2m ; 2) Wym. 

200m2x2,2m ; 3) Wym. 320m2x1,2m. 

 

 

 

 ………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 


