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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

z dnia 10.12.2018 

 

Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica” Spółka Akcyjna 
ul. Metalowców 25 

39-200 Dębica 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. 

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo Zamówień Publicznych 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania 

ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku 

unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa strony internetowej www.pzl-debica.com.pl o nowe funkcjonalności: 
 

1. Strona ma być wzbogacona o nowy czwarty boks na głównej stronie, przeznaczony do publikowania w nim 

dodatkowych informacji z możliwością edycji z panelu zarządzania stroną. 

 

2. Dodatkowy boks ma być widoczny również w rosyjskiej i angielskiej wersji strony oraz dostępny dla edycji 
również w tych językach 

 

Kod CPV określony przez Wspólny Słownik Zamówień: 72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron www. 
 

1. Okres realizacji zamówienia: do 27.12.2019 r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy 

będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z 
formularzem ofertowym. 

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania 

niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, 

odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 

3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu 

zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych 
działań w celu jej określenia. 

4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego. 

 

 
1. Najniższa cena brutto 

 
 
 

http://www.pzl-debica.com.pl/


 

7. Sposób przygotowania oferty 

8. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

9. Dopuszczalne istotne zmiany. 

10. Wykaz załączników 

 
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym 

atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 

2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: . 

a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na 
koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu do 

składania ofert. 

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie 
do dnia 17.12.2018 r. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy WYTWÓRNIA 

URZĄDZEŃ CHŁODNICZNYCH ”PZL-DĘBICA” SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Metalowców 25, 

39-200 Dębica lub mailem na adres: p.szczepanik@pzl-debica.com.pl. 

4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Paulina Wojnarowska-Szczepanik, nr tel. 14 680 72 56, e-mail: 
p.szczepanik@pzl- debica.com.pl 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w 
formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym. 

mailto:p.szczepanik@pzl-debica.com.pl.


 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 

………………………………. ……………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość, data 
 

 

OFERTA 

Dane Wykonawcy 
Imię i nazwisko/Nazwa…………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

NIP………………………… REGON ……………………………. 

Nr KRS …………………………………………………………… 

Tel./Fax. …………………………………………………………… 

Adres e – mail……………………………………………………… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.12.2018 przedstawiamy poniższą ofertę cenową: 

 

Opis 
Wartość netto 

Stawka 

VAT 
Wartość brutto 

Rozbudowa strony internetowej o dodatkowy czwarty 

boks na stronie głównej we wszystkich wersjach 

językowych strony wraz z możliwością edycji tego 

boksu z panelu zarządzania stroną również we 

wszystkich wersjach językowych strony 

   

Razem: 
   

 

Oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/imy do niego żadnych 

zastrzeżeń oraz zdobyłem/liśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty. 

Oświadczam/y iż uważam/y się za związanego/ych ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia 
upływu terminu składania ofert. 

 

Oświadczam/y iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję/y się do podpisania 
potwierdzenia zamówieniaw terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym. 

 

 
……………………………… 

(podpis i pieczęć Wykonawcy 



 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym 

 

………………………………. ……………………………….. 

Pieczęć Wykonawcy Miejscowość i data 

 

Oświadczenie 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 10.12.2018 r. 

 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 
oświadczam, że: 

 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania 
kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 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 

także realizacją lub zmianami umowy zawartej z wykonawcą 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 zarządczego, 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. 

 
 

………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


