
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Nr 2/NCBR2/2020 

 

NA DOSTAWĘ SUROWCÓW/MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYTŁACZANIA 

FOLII DEDYKOWANYCH DO WYTWARZANIA OPAKOWAŃ DLA SEKTORA 

PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO  

 

 

Dla procedury udzielenia zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości przedmiotu zamówienia powyżej 209 000 EUR. 

 

 

Zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, 

jak również protestom i odwołaniom. 
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1. Wprowadzenie. 

 

Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie podlega regulacjom zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 zpóźn.zm.).  

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania 

Ofertowego, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz 

sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym momencie, przed upływem 

terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja zostanie 

niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego 

Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.  

 

Słownik terminów używanych w Zapytaniu Ofertowym:  

Zamawiający – Korporacja KGL S.A. 05-080 Izabelin, Mościska, ul. Postępu 20, 

KRS 0000092741, NIP 1181624643, REGON 017427662. 

ZO – Zapytanie Ofertowe. 

Oferent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej biorąca udział w procedurze wyboru Wykonawcy. 

Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która została wybrana w procedurze wyboru Wykonawcy. 

PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

 

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

KOD CPV 24000000-4  

Surowce/materiały muszą spełniać następujące wymagania: 

2.1 Oryginalny granulat PET w ilości 50000 kg o: 

• lepkości istotnej 0,81±0,03 dl/g,  

• zawartości aldehydu octowego maksymalnie 1 ppm, 

• temperaturze topnienia 246±6°C  

2.2  Płatek butelkowy PET przezroczysty bezbarwny w ilości 352000 kg o: 

• Średnim IV                       > 0,70 dl/g 

• Zawartości wilgoci                                                         < 1% 

• Rozmiar cząstek       ≤ 14 mm 

• Gęstości nasypowej     > 300 kg/m3 

• Zawartości płatków w innym odcieniu   < 5% 

• Zawartości PVC                                                             ≤ 50 ppm 

• Zawartości poliolefin                           ≤ 50 ppm 

• Zawartości papieru                                                 ≤ 80 ppm 

• Zawartości metali                 ≤ 20 ppm 

• Zawartości innych zanieczyszczeń                                ≤ 500 ppm 

• Zawartości pyłu       < 1% 
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2.3 Środek poślizgowy/antyblokingowy dedykowany do wytłaczania folii PET w ilości  

4000 kg. 

2.4 Bezbarwny ciekły silikon do folii PET w ilości 2000 kg. 

2.5 Farby utrwalane promieniowaniem UV do druku w technologii suchego offsetu w 

poniższych wariantach kolorystycznych: 

• PMS 3268 w ilości 10 kg 

• PMS 298 w ilości 10 kg 

• PMS 392 w ilości 10 kg 

• PMS 3292 w ilości 10 kg 

• PMS 485 w ilości 10 kg 

• PMS 116 w ilości 10 kg 

• PMS Black 6 w ilości 10 kg 

• PMS 356 w ilości 10 kg 

• PMS 382 w ilości 10 kg 

• PMS 485 w ilości 10 kg 

• PMS Black w ilości 10 kg 

• White w ilości 20 kg 

• Cyan w ilości 10 kg 

• Magenta w ilości 10 kg 

• Yellow w ilości 10 kg 

• Black w ilości 10 kg 

• Orange w ilości 10 kg 

• Green w ilości 10 kg 

• Violet w ilości 10 kg 

• Red w ilości 10 kg 

 

Dodatkowe wymagania: 

 

a) Dla surowców wymienionych w punktach 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 wymagane są następujące 

dokumenty obowiązujące na dzień dostawy: 

• Deklarację Zgodności dopuszczającą surowiec do kontaktu z żywnością 

• karty MSDS, TDS, 

• wyniki analizy sensorycznej,  

• wyniki migracji globalnej, 

• wyniki migracji specyficznej (SML),  

• deklaracja zgodności z REACH, 

• wyniki badań testów na zawartość metali ciężkich (ołowiu, kadmu, rtęci, 

sześciowartościowego chromu), 

• oświadczenia niestosowania w sposób zamierzony substancji MOSH, MOAH i 

Bisfenolu A. 

b) Dla surowca wymienionego w punkcie 2.2 wymagane są następujące dokumenty 

obowiązujące na dzień dostawy: 

• karta TDS, 

• oświadczenia niestosowania w sposób zamierzony substancji MOSH, MOAH i 

Bisfenolu A. 
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3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Planowany termin wykonania dostaw: 

marzec 2020 r. 

 

4. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

2. W ofercie proszę podać warunki: lokalizacja, koszty. 

3. Ofertę składa się mailowo bądź w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – adres: 

Korporacja KGL S.A., 05-080 Izabelin, Mościska, ul. Postępu 20. 

4. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

5. Dostawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty 

po upływie terminu składania ofert.  

 

5. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cena podawana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 

 

6. Warunki uczestnictwa w zamówieniu.  

 

Warunki wymagane od Dostawców: 

I) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 

a) Dostawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, szkoda ta nie została 

dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności.  

b) Dostawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

c) Dostawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, 

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
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f) Spółka partnerska, których partner lub członek zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielnie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, 

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary, 

j) Dostawców, którzy: 

• Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a 

także nie dysponują odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi do 

wykonania zadania zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania 

zamówienia. 

 

 

II) Wykluczenia dla jednostek powiązanych: 

 

a) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień 

sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do 

stosowania ustawy PZP zgodnie z art. 3 ustawy PZP, nie mogą być udzielane podmiotom 

powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciąga zobowiązań w imieniu 

beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 udziałów lub co najmniej 5% akcji,   

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,   

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w 

szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań 

według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.   
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c) Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 

Oferenta.   

d) W przypadku złożenia oferty przez Wnioskodawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

7. Termin i miejsce złożenia ofert.  

 

Oferty należy składać zgodnie z wymaganiami niniejszego zamówienia na jeden z poniższych 

sposobów: 

• drogą mailową – w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godziny 23:59 na adres:  

i.udzielak@marcato.com.pl 

• w siedzibie Zamawiającego Korporacja KGL S.A., 05-080 Izabelin, Mościska, ul. 

Postępu 20 w godzinach pracy biura (tj. 08:00–16:00) do dnia 28.02.2020 r. do 

godz.15:59. 

 

8. Termin rozpatrzenia ofert.   

 

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 04.03.2020 r. W toku badania i oceny ofert Zamawiający 

może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

 

9. Termin związania ofertą.  

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni od upływu terminu składania ofert. 

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 

zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą 

samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego. 

  

10. Zamknięcie postępowania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, 

powodującej, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie Korporacja KGL S.A. 

 

11. Kryteria wyboru oferty.  

 

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert Waga 

Cena 

Pod uwagę brana będzie cena netto za realizację zamówienia. 

Zamawiający określi uzyskaną liczbę punktów wg następującego wzoru: 

cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 100 pkt 

100% 

 

mailto:i.udzielak@marcato.com.pl
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W ofercie należy odnieść się do wyżej wymienionego kryterium. Jeśli kryterium nie zostanie 

ujęte w ofercie, zostanie mu przyznane 0 pkt.  

 

12. Zawarcie umowy.  

 

Wyniki postępowania przetargowego zostaną podane do publicznej wiadomości za 

pośrednictwem oficjalnej strony internetowej http://pl.marcato.com.pl/projekty-ue oraz w 

Bazie Konkurencyjności po zakończeniu postępowania.  

Z Dostawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze 

umowę. 

 

13. Informacja dotycząca kontaktowania się z Zamawiającym.  

 

Zamawiający dopuszcza sposób porozumienia się z Dostawcą w formie pisemnej, 

telefonicznej, faksem oraz pocztą elektroniczną. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony 

Zamawiającego jest Ireneusz Udzielak: 

i.udzielak@marcato.com.pl 

tel. +48 660 792 020  

14. Informacje dodatkowe. 

 

Zamawiający informuje, że projekt jest realizowany z wykorzystaniem funduszy Unii 

Europejskiej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 

„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Projekt nosi 

tytuł: „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów”. 

 

 

 

…………………………………                                        ………………………………            

           (miejscowość, data)                                                              (Zatwierdził) 

mailto:i.udzielak@marcato.com.pl

