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Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Laude Smart Intermodal Spółka
Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Włocławska 131
Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Punkt kontaktowy: Laude Smart Intermodal S.A.

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 566190735

Osoba do kontaktów: Łukasz Kędziora
E-mail: dotacje@laude.pl

Faks: +48 566190740

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL) http://www.laude.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do dokumentów: (URL) _____
Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Spółka Akcyjna
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
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Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
Transport Spedycja Logistyka
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach stacker do obsługi terminali intermodalnych
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17-27 – zob. załącznik
C1 – czy zgadzają się Państwo na
publikację niniejszego ogłoszenia?

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____
Kod NUTS: PL312
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali
intermodalnych,
Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker:
- obsługa ogólnodostępnych terminali intermodalnych Laude Smart Intermodal S.A. usytuowanych w trzech
województwach: wielkopolskim, podkarpackim, śląskim.
Niezbędne wyposażenie:
• rama;
• osadzony na ramie zespół napędowy;
• kabina;
• zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów,
• elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku,
przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,
• silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.
Kolor dźwigów typu Reach Stacker: paleta RAL 4010
Parametry urządzeń:
• udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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Główny przedmiot

Słownik główny
42414000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
tak

nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
Bez VAT
Wartość: _____
Waluta:

Łącznie z Stawka
VAT
VAT (%)
wg stawki

albo:
Najniższa oferta: _____ i

wg stawki

najwyższa oferta: _____
Waluta:
brana pod uwagę
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna przyspieszona
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2
w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D1

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Kryteria
1 . Cena
2 . Termin dostawy
3 . Czas reakcji serwisu

Waga
70
20
10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
tak
nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
_____
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o zamówieniu
Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 136-245700 z dnia: 16/07/2016 (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1 Część nr: _____ Nazwa: Zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach stacker do obsługi
terminali intermodalnych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29/07/2016 (dd/mm/rrrr)
V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa: Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Kajetany, ul. Klonowa 10
Miejscowość: Nadarzyn

Kod pocztowy: 05-830

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225664700
E-mail: biuro@zeppelin-polska.com

Faks: +48 225664736

Adres internetowy: (URL) www.zeppelinpl.com
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Bez VAT
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Łącznie z Stawka
VAT
VAT (%)
wg stawki

Wartość: _____
Waluta: _____
Całkowita końcowa wartość zamówienia

wg stawki

Wartość: _____
Waluta:
albo:

wg stawki

Najniższa oferta: _____ i
najwyższa oferta: _____
Waluta:
brana pod uwagę
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat: _____ albo liczbę miesięcy: _____
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia

tak

nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie
będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT: _____
Nieznana:
Waluta: _____ Proporcja _____ %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom : (jeżeli są znane)
_____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Toruń, 11.07.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
87-100 Toruń
NIP 9562224293
REGON 340461640
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Działając w imieniu Laude Smart Intermodal S.A. zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na
dostawę:
Trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych
Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali
intermodalnych.
Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) – 42414000 Dźwigi, bramownice
drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.
Zastosowanie dźwigów typu Reach Stacker:
- obsługa ogólnodostępnych terminali intermodalnych Laude Smart Intermodal S.A. usytuowanych w trzech
województwach: wielkopolskim, podkarpackim, śląskim.
Niezbędne wyposażenie:
• rama;
• osadzony na ramie zespół napędowy;
• kabina;
• zespół unoszący, z wielofunkcyjnym teleskopowym chwytakiem do przewożenia kontenerów,
• elektroniczne systemy zabezpieczające przed nieprawidłowym zamontowaniem kontenera w chwytaku,
przeważeniem i przekroczeniem dopuszczalnych parametrów operacji ładunkiem,
• silniki z aktualnie obowiązującą normą emisji spalin – Stage 4.
Kolor dźwigów typu Reach Stacker: paleta RAL 4010
Parametry urządzeń:
• udźwig nominalny – minimum 45 000 kg w pierwszym rzędzie;
3. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Sytuacja podmiotowa:
Zamawiający wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odnośnie doświadczenia,
wiedzy, potencjału technicznego oraz stabilnej sytuacji finansowej zapewniające realizację zamówienia.
Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń.
W postępowaniu może wziąć udział podmiot nie posiadający podstaw do wykluczenia, nie będący w
postępowaniu naprawczym, likwidacji. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:
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a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast
dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym
mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.
2) Doświadczenie wykonawcy:
W postępowaniu może wziąć udział podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie w sprzedaży
urządzeń typu Reach Stacker. W celu weryfikacji zamawiający żąda udokumentowanej sprzedaży na poziomie
co najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Ocena nastąpi na podstawie załączonych referencji.
Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.
Informacja na temat zakresu wykluczenia:
- zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
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 stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez
wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.
Ocena w systemie: 0-1, gdzie 0 oznacza niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, a 1 – spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
5. Termin i warunki dostawy kompletnego urządzenia:
- pierwszy Reach Stacker – franco terminal w Kole/gm. Koło (lub inna wskazana lokalizacja w województwie
wielkopolskim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy
- drugi Reach Stacker – franco terminal Radymno/gm. Orły (lub inna wskazana lokalizacja w województwie
podkarpackim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.
- trzeci Reach Stacker – franco terminal Tychy/Sosnowiec (lub inna wskazana lokalizacja w województwie
śląskim): do 12 (dwunastu) tygodni od daty podpisania umowy.
Dostawa ma obejmować transport z montażem i uruchomieniem do miejsca przeznaczenia, szkolenie dla
operatorów i osób utrzymujących maszyny, łącznie 4 osoby.
Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy lub 10000 mth /w zależności od tego, co pierwsze nastąpi/.
6. Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe zostanie umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w
zakładce Firma – Ogłoszenia oraz ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
Zakupione Reach Stackery będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki
budowie 3 terminali intermodalnych – Zamość, gmina Orły/Radymno, Tychy/Sosnowiec” oraz Projektu pt.
"Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów".
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Zamawiający złożył na przedmioty zamówienia wniosek o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w
zakresie transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój
transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia w przypadku braku
akceptacji wniosku o udzielenie pomocy publicznej w ramach wstępnej kwalifikacji przez Centrum Unijnych
Projektów Transportowych.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów
wyboru oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół
z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert.
Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru
ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania ofertowego bez
podania przyczyny. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.
7. Sposób przygotowania ofert
Oferty powinny zawierać wycenę Reach Stackera – cenę jednostkową oraz wartość ogólną zamówienia. Oferty
prosimy przesyłać drogą pocztową, kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy. Termin ważności
ofert nie powinien być krótszy niż 90 dni. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
zawierającej pełną nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń
dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych”.
Przedstawiona oferta powinna zawierać następujące elementy:
1. Dane oferenta, co najmniej: nazwa firmy, dane teleadresowe, wskazane jest, aby oferta była sporządzona na
papierze firmowym oferenta,
2. Datę sporządzenia,
3. Opis głównych parametrów urządzenia, w szczególności wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz
niezbędnego wyposażenia,
4. Wartość oferty, wyrażoną w kwocie netto, wskazany podatek VAT, kwota brutto,
5. Termin płatności oferowanej ceny,
6. Termin ważności oferty, nie krótszy niż 90 dni,
7. Termin dostawy Reach Stackerów, zgodnie z warunkami,
8. Wszelkie dodatkowe informacje, m.in. warunki gwarancji, warunki dostawy – w celach informacyjnych dla
Zamawiającego,
9. Dane dotyczące czasu reakcji serwisu – jedno z kryterium wyboru ofert,
10. Niezbędne załączniki: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
11. Referencje dokumentujące doświadczenie w sprzedaży urządzeń typu Reach Stacker na poziomie co
najmniej 3 urządzeń w czasie ostatnich 3ch lat. Dla firm istniejących mniej niż trzy lata również realizacja
sprzedaży na poziomie 3 Reach Stackerów.
12. Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy zamawiający żąda:
a) jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast
dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym
mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.
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13. Pieczątkę firmową oraz podpis osoby upoważnionej. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez
osoby niewskazane w KRS bądź odpowiednim dokumencie dla Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej,
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentacji podpisane przez osoby upoważnione w oryginale lub
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” notarialnie kserokopię.
Oferty proszę składać w terminie do dnia 28 lipca 2016 roku do godziny 16:00 na adres spółki Laude Smart
Intermodal SA, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń za pośrednictwem poczty, kuriera, osobiście na spotkaniu z
osobą upoważnioną do kontaktu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zawierających co najmniej: nazwę firmy składającej ofertę z
dopiskiem: „Oferta handlowa na dostawę trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali
intermodalnych”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku. Wybór dostawcy nastąpi po weryfikacji
przedstawionych ofert nie później niż w terminie 60 dni od ich otwarcia. W tym terminie zostanie sporządzony
protokół z wyboru oferty. Umowa z dostawcą zostanie podpisana niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z
wyboru ofert.
8. Warunki zmiany umowy:
1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT).
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron lub ich formy prawnej (przy
zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej), teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy
Stronami.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej pod rygorem jej nieważności w
postaci aneksu.
4. Umowa może zostać zmieniona w zakresie zmiany adresu dostawy urządzenia dźwigowego, wyłącznie gdy
zmiana zostanie zadeklarowana przez zamawiającego z uwagi na zmianę lokalizacji projektu.
5. Umowa może zostać zmieniona w zakresie przedłużenia terminu dostawy urządzenia dźwigowego, gdy
zmiana ta będzie podyktowana przez zamawiającego z uwagi na opóźnienia w projekcie, bądź będzie zależna
od siły wyższej. Maksymalny czas przedłużenia terminu dostawy to 4 tygodnie.
9. Kryteria oceny oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
1. Kryteria dopuszczające (niespełnienie któregokolwiek z kryteriów spowoduje odrzucenie oferty
z dalszej oceny):
1. kompletność oferty w stosunku do zapytania ofertowego
2. zgodność oferty z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym
2. Kryteria wyboru (w nawiasie podano wagi):
1. oferowana cena (70%)
2. termin dostawy (20%)
3. czas reakcji serwisu (10%)
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium i ich
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 70
2. Kryterium 2 – Termin dostawy 20
3. Kryterium 3 – Czas reakcji serwisu 10
SUMA 100
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto,
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej x 70) : cena oferty ocenianej
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W kryterium „Termin dostawy” najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca, najkrótszy termin
dostawy. Porównanie ofert nastąpi na podstawie części opisowej oferty. Przez realizację zamówienia rozumie
się datę realizacji dostawy na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania
terminu wariantowego (uzależnianego przez oferenta od czynników innych niż wskazanych w treści zapytania,
dookreślanych w ofercie), pod uwagę będzie brana deklarowana najpóźniejsza data dostawy wskazana w
ofercie.
Skala ocen:
- 20 punktów: za najkrótszy termin wykonania zamówienia
- 15 punktów: za drugi w kolejności termin wykonania zamówienia
- 10 punktów: za trzeci w kolejności termin wykonania zamówienia
- 5 punktów: za czwarty i następne w kolejności terminy wykonania zamówienia
W kryterium „Czas reakcji serwisu” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji
serwisu,
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (najkrótszy czas reakcji serwisu x 10) : czas reakcji serwisu oferty ocenianej
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem średniego kursu NBP
aktualnego na dzień publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej www.laude.pl, DUUE oraz w
siedzibie firmy.
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów
wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu
procedury wyboru dostawcy, jak również zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w
DUUE. Zamawiający poinformuje każdego z uczestników postępowania pisemnie o jego wyniku.
Umowa z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana po akceptacji przez Centrum
Unijnych Projektów Transportowych wniosku o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie
transportu intermodalnego w ramach wstępnej kwalifikacji projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu
morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.
Z poważaniem
Marcin Witczak
Prezes Zarządu
Laude Smart Intermodal S.A.
Toruń, 11.07.2016r.
Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
ul. Włocławska 131,
87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 00
e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl
NIP: 9562224293; Regon: 340461640
WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ
Trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali intermodalnych
Przedmiot zamówienia stanowi zakup trzech urządzeń dźwigowych typu Reach Stacker do obsługi terminali
intermodalnych.
Przedmiot zamówienia stanowi zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) – 42414000 Dźwigi,
bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig.
WARUNKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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1. Zamawiającym jest Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Włocławskiej 131, 87-100
Toruń
(+48 56) 619 07 01; fax (+48 56) 619 07 40, e-mail: dotacje@laude.pl
http://www.laude.pl, NIP: 9562224293; Regon: 340461640
2. Osoby uprawnione do kontaktu w w/w kwestii:
Łukasz Kędziora, Dyrektor Finansowy (+48 56) 61 90 735, e-mail: lukasz.kedziora@laude.pl
Katarzyna Rogalska, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych (+48 56) 61 90 741, e-mail:
katarzyna.rogalska@laude.pl
3. W następstwie postępowania ofertowego Zamawiający postanawia wyłonić jednego Wykonawcę, z którym
zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania
zamówienia z uwzględnieniem wymogów Komisji Europejskiej tj:
-jawności,
-niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia,
-równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich,
-wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów, potwierdzających posiadanie kwalifikacji,
zgodnie z polskim prawem,
-odpowiednich terminów,
-przejrzystego i obiektywnego podejścia.
Zapytanie ofertowe zostanie upublicznione, wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,
umieszczone na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A. www.laude.pl w zakładce Firma –
Ogłoszenia oraz opublikowane w DUUE.
5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z
zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:
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 stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
II. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Językiem postępowania jest równorzędnie język polski i angielski (dla Wykonawców spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Ofertę może złożyć osoba prawna, przedsiębiorstwo, spółka, jak również jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej. Warunek stanowi spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych
w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zapytaniu ofertowym
opublikowanym na stronie internetowej Laude Smart Intermodal S.A.
3. Każdy Wykonawca, podmiot uczestniczący w postępowaniu, może w jego ramach złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia mogą być przekazywane przez strony za pomocą poczty tradycyjnej,
przesyłek kurierskich.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo wskazany, opisany w pkt. II.1.5) Ogłoszenia o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Krótki opis zamówienia lub zakupu) oraz w
zapytaniu ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia maksymalnie 12 tygodni od podpisania umowy
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3. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert. Informacja w powyższym zakresie zostanie
niezwłocznie opublikowana w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie później niż 3 dni kalendarzowe
przed upływem terminu składania ofert.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Formalne warunki udziału w postępowaniu zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, w punkcie VI.3) Informacje dodatkowe, określającym Wymagania jakim
powinna odpowiadać oferta w prowadzonym ogłoszeniu o zamówieniu oraz w zapytaniu ofertowym na stronie
internetowej zamawiającego.
2. Termin związania ofertą zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oraz w zapytaniu ofertowym na stronie internetowej zamawiającego.
3. Wykonawcy mają prawo składania zapytań i żądania wyjaśnień dotyczących treści ogłoszenia. Pytania wraz
z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego w zakładce Firma – Ogłoszenia.
4. W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin składania ofert.
Punkt III.3 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio, chyba że pytania w znacznej liczbie napłyną do
Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji
publikacja informacji o wydłużeniu terminu składania ofert następuje niezwłocznie.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim (dla wykonawców spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej).
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej papierowej, przy czym w przypadku żądania dodatkowych
wyjaśnień przez Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty, dopuszcza się wyjaśnienia w formie
elektronicznej (mailowej) bądź faksem.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona
pieczęcią firmową. W przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osoby niewskazane w KRS bądź
odpowiednim dokumencie dla Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej, należy załączyć pełnomocnictwo
do reprezentacji podpisane przez osoby upoważnione w oryginale lub poświadczoną „za zgodność z
oryginałem” notarialnie kserokopię.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz niniejszych warunkach, a także wymogom
technicznym wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oraz zapytaniu ofertowym na stronie internetowej zamawiającego.
6. Złożone oferty nie będą zwracane.
VI. FORMA OFERTY
1. Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że Wykonawca zawrze w ofercie wszystkie wymagane
elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres Wykonawcy, ofertę odpowiadającą pod względem
merytorycznym i technicznym treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oraz zapytaniu ofertowym na stronie internetowej z podaniem dodatkowych informacji, jeżeli
ich przekazanie jest wymagane przez Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia (jeśli
dotyczy). Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie
określonych warunków udziału w postępowaniu lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia,
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty.
2. Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.
3. W przypadku ofert złożonych w formie papierowej zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w
sposób trwały wszystkich kart oferty.
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, o których
mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zapytaniu
ofertowym na stronie internetowej zamawiającego.
5. Oferta powinna się składać z:
a) formularza oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytaniu ofertowym oraz niniejszych warunkach
udziału w postępowaniu,
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b) wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytaniu ofertowym,
c) fakultatywnie dodatkowych dokumentów, które zdaniem Wykonawcy będą pomocne przy
ocenie oferty.
6. Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie Wykonawca
obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe
dokumenty.
VII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć pod adresem wskazanym w pkt. I.1 niniejszych warunków udziału w
postępowaniu.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytaniu ofertowym
3. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty w formie papierowej do Zamawiającego potwierdzoną
przez pracownika przyjmującego pocztę przychodzącą.
4. Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu zostanie
pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona Wykonawcy.
5. Dalsze czynności postępowania przetargowego odbywają się zgodnie z wewnętrznymi procedurami
Zamawiającego, w oparciu o warunki udziału w postępowaniu i kryteria wyboru ofert wskazane w ogłoszeniu o
zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytaniu ofertowym.
VIII. WYBÓR OFERENTA I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady opisane w
niniejszych warunkach udziału w postępowaniu, w pełni respektując zapisy ogłoszenia o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytania ofertowego.
2. Kryteria wyboru ofert zawarto w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, przy czym jeżeli kryteria wyboru nie zostały sprecyzowane jedynym kryterium wyboru będzie cena.
3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po
sporządzeniu protokołu z wyboru oferty.
4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie do Zamawiającego wpłynie tylko jedna oferta spełniająca
wymogi zawarte w ogłoszeniu, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę lub
unieważnić postępowanie.
5. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.
6. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – tych, którzy
złożyli oferty.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu jak również w ogłoszeniu
o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej/zapytaniu ofertowym mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14 / 20

Adres internetowy URL _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
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VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy_____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-099681
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa: _____

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

19 / 20

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/
WE.
(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia
odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby
skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić
dodatkowe informacje.)
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:
procedura otwarta,
procedurę ograniczoną.
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie
dla dostaw)
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn:
technicznych,
artystycznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw.
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.
Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:
od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.
2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE
Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola
(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z
przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z
dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)
_____
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