
 
 

Częstochowa, 02.09.2019 r. 

  
    

            

        

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAJEM KOPARKI I ZATRUDNIENIE 

OPERATORA KOPARKI ORAZ 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 oraz zakup piasku zgodnie z załączonym formularzem. 

 

 

           

Z poważaniem, 

         
………………………………………… 

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, zatrudnienie w formie 

umowy cywilno-prawnej operatora koparki  oraz zakup piasku zgodnie z opisem 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 



 
Rozeznanie rynku określone 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 po 8 godzin pracy. Łącznie 96 

godz. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności podstawienie sprawnego sprzętu 

każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, na miejsce prowadzenia wykopu. W przypadku gdy 

Wynajmujący dostarczy Zamawiającemu nie działającą koparkę, Wynajmujący zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów poniesionych przez  Zamawiającego, w tym  wynikających zwłaszcza z godzin 

pracy Operatora Koparki.  

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

telefonicznych zgłoszeń. 

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

 

2. Część zamówienia  
Przedmiotem zapytania jest zatrudnienie operatora koparki  osoby 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. 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna/jednoosobowa działalność gospodarcza lub inny rodzaju 

działalności 

Operator koparki musi posiadać aktualne uprawnienia do obsługi koparki. Koszt dojazdu w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego oraz koszt powrotu ponosi Wykonawca. Operator koparki 

odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. 



 
Operator koparki odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i 

publicznej (np. ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie robót). Wykonawca jest 

zobowiązany do zgłoszenia zmian w harmonogramie prac na min. 3 dni robocze. W przypadku braku 

zgłoszenia nieobecności Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynajmuj koparki.  

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 160m3 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. 

KOD CPV: 14211000-3 Piasek 

 

A. Termin realizacji  części 1 i 2 oraz 3  maksymalnie 3 tygodnie od daty udostępnienia miejsca 

w którym wykonany ma być przekop.  

B. Ważność oferty. Wykonawca złoży ofertę o terminie ważności minimum 30 dni, co umożliwi 

Zamawiającemu realizację procedury wyboru Wykonawcy. Na potwierdzenie powyższego 

warunku Wykonawca złoży oświadczenie będące integralną częścią formularza ofertowego. 

C. Zamówienie na część 1 i 2 oraz 3 będzie realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego na podstawie telefonicznych zgłoszeń. 

D. Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na koniec realizacji  zakresu prac każdej z części.  

E. Odbiór prac dla części 1, 2 oraz 3 nastąpi na podstawie protokołu odbioru potwierdzonego 

przez Zamawiającego.   

F. Koszt dojazdu w miejsce wskazane przez Zamawiającego dla części 1, 2 i 3 oraz koszt 

powrotu ponosi Wykonawca. 

G. 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). 

VI. Termin realizacji 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia w odniesieniu do części 1,2,3 nastąpi w okresie do 4 

tygodni od daty zamówienia lub zawarcia umowy, jednak nie później niż do 31.10.2019.  

Miejsce dostawy: Biskupice 42-256, ul. Kościelna 62 
 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 



 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki działu w postępowaniu 

dotyczące:  

 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunków udziału w postepowaniu w 

przedmiotowym zakresie w odniesieniu do części 3. W odniesieniu do części 1 Zamawiający 

wymaga aby koparka posiadała wszystkie wymagane prawem przeglądy oraz ubezpieczenia. 

W odniesieniu do części 2 Zamawiający wymaga dysponowania przez operatora koparki 

aktualnymi uprawnieniami do obsługi koparki.  

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z treścią 

zamieszczoną w formularzu ofertowym. 

 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w 

postepowaniu w przedmiotowym zakresie. 

 Zdolności technicznej lub zawodowej: 

W odniesieniu do części 1 Wykonawca ma dysponować (podstawa dysponowania: własność, leasing, 

najem, dzierżawa, użyczenie) co najmniej jedną (w pełni sprawną) koparką do przygotowania trzech 

wykopów o wymiarach: 200m2x1,2m; 200m2x2,2m; Wym. 320m2x1,2m. 

W odniesieniu do części 2 i 3 Wykonawca nie określa wymogów w tym zakresie. 

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z treścią 

zamieszczoną w formularzu ofertowym. 

VIII. Wykluczenia 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych 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 wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 



 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, 

 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. 

IX. Kryteria oceny oferty 

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów: 

Lp. Opis kryterium Znaczenie 

1 Cena całkowita  brutto 100% 

 

Wartość punktowa dla jedynego kryterium  „cena całkowita brutto (w PLN)” będzie obliczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą 

ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana 

na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:  

Cena całkowita brutto oferty z najniższą ceną   

------------------------------------- x 100 = liczba punktów badanej oferty   

cena całkowita brutto oferty badanej    

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium „cena całkowita brutto (w PLN)” 

wynosi 100 pkt. 

Łącznie w ramach jedynego kryterium można osiągnąć 100 punktów ( waga 100%). 

W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające 

Wykonawcę. 

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

Cena oferty musi być podana w PLN; cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

Każda część zamówienia będzie osobno poddawana ocenie.  

X. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 

Dodatkowo informujemy, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia 

Zamawiającemu oraz Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości oraz innym upoważnionym instytucjom 



 
wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu, w tym dokumentów 

finansowych 

 

Xi. 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 

XII. Ofertę cenową należy złożyć do 12.09.2019 r. do godziny 10.30 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  

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

pod ofertą konieczny jest podpis Wykonawcy (w formie skanu). 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.  

Termin otwarcia i oceny ofert: 12.09.2019 godzina 11.00 w siedzibie Zamawiającego. Ocenie 

podlegać będą oferty złożone do Zamawiającego oraz przesłane elektronicznie. 

XII. Uwagi końcowe: 

 

 Niniejsze zapytanie służy do zawarcia umowy na usługę najmu koparki, operatora koparki 

oraz zakupu piasku 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez 

podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w sytuacji wycofania się 

z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w 

dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 

 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że 

uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty 

wymagają zachowania formy analogicznej jak w przypadku jej złożenia.  

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


 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności 

przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 

 Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą 

(poświadczą nieprawdziwe informacje). Ofertę Oferenta wykluczonego 

 z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

 Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty 

przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie 

ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie 

zostali wykluczeni z postępowania. W pierwszej kolejności do negocjacji zostanie zaproszony 

Wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów. Jeśli negocjacje nie 

doprowadzą do zawarcia umowy w następnej kolejności do negocjacji zostanie zaproszony 

Wykonawca, którego oferta uzyskała drugą z kolei ilość punktów itd.  

 Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu 

ewentualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wyboru opisaną powyżej. 

 Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie XII nie zostaną 

rozpatrzone. 

 Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt,  

nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego  

od postępowania ofertowego, ani zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty. 

 Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów 

wymaganych od Wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania. W sytuacji w której oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

będzie unieważnienie postępowania.  

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie: 



 
a). Terminów realizacji zamówienia w przypadku dokonania zmiany terminów 

rozpoczęcia lub zakończenia prac z przyczyn np. awarii sprzętu, choroby operatora 

koparki lub innych przyczyn których nie dało się przewidzieć.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, 

jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia 

umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy. 

Z poważaniem, 

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

Właściciel  

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

 

  



 
 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe 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 przedstawiamy swoją ofertę.   

 

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

 

Nazwa  

Cena całkowita 

netto 

Podatek VAT 
Cena całkowita 

brutto* 

I II III IV 

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 160m3 

1)Wym. 200m2x1,2m ; 

2) Wym. 200m2x2,2m ;  

 

  



 
3) Wym. 320m2x1,2m. 

 

*W przypadku przedłożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej 

wystarczające jest wypełnienie pola Cena całkowita brutto.  

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:   

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, 

 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 ………………………………………………  

 Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Oferent uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert  oraz 

deklaruję możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zapytania ofertowego. 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Oświadczam, że dysponuję potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

………………………………………………  



 
Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Oświadczam, że dysponuję koparką na podstawie: ………………………………………. , 

która posiada wszystkie wymagane prawem przeglądy oraz ubezpieczenia** 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

Oświadczam, że posiadam aktualne uprawnienia do obsługi koparki. ** 

………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 

**W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia niepotrzebne skreślić.  

Deklaruję  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z terminami wskazanymi w zapytaniu 

ofertowym.  

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. VI 

Zapytania Ofertowego.  

 

Osoba kontaktowa Imię nazwisko, tel, meil: ..................................................................... 

 

 

 

 ………………………………………………  

Podpis i pieczątka Wykonawcy  

 


