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Lublin, 24.07.2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
w ramach rozeznania rynku na zamówienie o wartości poniżej 50 000,00 zł netto  

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT)  

Nr 1/1.1.1/2019/KO 
W związku z realizacją przez Woodinspector spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie projektu pt. Rozwój 

firmy Woodinspector sp. z o.o. poprzez opracowanie innowacyjnej technologii wykrywania wad w drewnie, realizowany w ramach 
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia: 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Woodinspector sp. z o. o.  

ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin 

NIP: 7123298006 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę tarcicy spełniających poniższe wymagania: 

- suszona komorowo (8-12%), 
- strugana 4 stronnie, 
- wymiary min. 25x70x3000; max. 30x100x3000 mm (całość dostawy dla jednego gatunku w tym samym wymiarze), 
- pakiety posortowane wg kategorii wad, 
- miejsce dostawy: Kozubszczyzna 39D, 21-030 Motycz. 

 
1. Sosna: 

 
a. 3 m3  z sękami zdrowymi, zrośniętymi, w tym:  
- 1.0 m3 z deski bocznej z odziomka - sęki duże powyżej 30mm średnicy,  
- 1.0 m3 z deski z górnej części drzewa - korony - sęki małe, skupiska zdrowych sęków,  
- 1.0 m3 z sękami typu "skrzydlaki" - miks chore i zdrowe. 
b. 3m3 z sękami chorymi, w tym: 
- 1.0m3 z sękami czarnymi, ale zrośniętymi przynajmniej w połowie obwodu, 
- 1.0m3 z sękami wypadającymi - np. z czarną obwódką lub bardzo kruchym i uszczerbionym rdzeniem,  
- 1.0m3 z dziurami po sękach, ubytkami bocznymi po sękach, wszelkimi zaburzeniami kształtu po sęku. 
c. 3m3 z przeżywiczeniami. Ogólnie przeżywiczenia, smugi żywiczne. 
d. 3m3 z oflisem poniżej 30mm długości na 70% deski. 
e. 3m3 z sinizną o powierzchni min. 50% deski. Sinizna zielona, czarny nalot, niebieska. 
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2. Dąb: 
 

a. 0.25m3 z wadami typu sęk zdrowy, zrośnięty. 
b. 0.25m3 z wadami typu sęk chory. 
c. 0.25m3 z wadami typu biel. 
d. 0.25m3 z wadami typu przebarwienie. 

 

3. Buk: 
 

a. 0.25m3 z wadami typu sęk zdrowy, zrośnięty. 
b. 0.25m3 z wadami typu sęk chory. 
c. 0.25m3 z wadami typu fałszywa twardziel. 
d. 0.25m3 z wadami typu przebarwienie. 

 
4. Brzoza: 

 
a. 0.25m3 z wadami typu sęk zdrowy, zrośnięty. 
b. 0.25m3 z wadami typu sek chory. 
c. 0.25m3 z wadami typu fałszywa twardziel. 
d. 0.25m3 z wadami typu przebarwienie. 

 

5. Olcha: 
 

a. 0.25m3 z wadami typu sęk zdrowy, zrośnięty. 
b. 0.25m3 z wadami typu sęk chory. 
c. 0.25m3 z wadami typu fałszywa twardziel. 
d. 0.25m3 z wadami typu przebarwienie. 

 

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:  

03419000-0 – Drewno cięte 

III. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: sierpień 2019 r. 
IV. TERMIN DOSTAWY: do ustalenia z Zamawiającym  w dwóch częściach, jednak nie później niż do 31.12.2019. 
V. WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: min. 30 dni. 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Zamawiający nie precyzuje dla wykonawców konkretnych warunków udziału w postępowaniu  

w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, potencjału technicznego.  

2. W zakresie spełnienia powyższych warunków przez Wykonawców, Zamawiający będzie się opierał na złożonym 
oświadczeniu w formularzu ofertowym. 
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VII. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA: 
1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe i 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 udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do 

bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostanie w związku małżeńskim, w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego 
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobieni, opieki lub kurateli. 

2. Wzór oświadczenia w zakresie o którym w pkt. 1 stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Wykonawca powinien stworzyć ofertę na Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta może 

zostać złożona na całość przedmiotu zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3. W ofertach składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. Jeżeli 
dokument budzi wątpliwości lub jest nieczytelny Zamawiający może wezwać wykonawcę do okazania wersji oryginalnej 
dokumentu. 

4. W ofertach składanych za pomocą środka komunikacji elektronicznej wszystkie dokumenty powinny być sporządzone  
w formacie PDF. 

5. Złożona oferta musi: 

a) być opatrzona pieczątką firmową, 

b) posiadać datę sporządzenia,  

c) zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, 

d) być podpisana przez wykonawcę, 

e) zawierać wymagany okres związania ofertą, 

f) zawierać cenę całkowitą netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto wyrażoną  
w złotych (PLN).  

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Oferta powinny być przesłane za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kontarowski@gmail.com, 
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Woodinspector sp. z o.o., Kozubszczyzna 39D, 21-030 Motycz  
do dnia 02.08.2019. godz. 1000 wraz dopiskiem „Oferta– zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/2019/KO”. 
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X. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Dodatkowych informacji udziela Pan Grzegorz Kotnarowski pod numerem telefonu +48 730 945 777 oraz adresem email: 
grzegorz.kotnarowski@gmail.com 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami od upływu terminu składania ofert będzie 
przekazywana pocztą elektroniczną na adresy poczty wskazane w formularzach ofertowych. 

XI. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena (waga kryterium 100%), 

Liczba punktów w kryterium cena będzie przyznawana według przedstawionego wzoru: 

b) PKC= CON/COB x 100% x 100,gdzie: 

PKC – oznacza punkty kryterium cena, 

CON – oznacza cena oferty najkorzystniejszej, 

COB – oznacza cena oferty badanej. 

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie 
niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub 
„Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie 
odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony 
danych osobowych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz 
realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do 
wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta  
w postępowaniu ofertowym. 
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5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje
państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą
projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być
przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-
konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

6. Oferent posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,
oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą
przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

XIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego,

2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań,

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

……………..….…….………….. 
(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY 
do zapytania ofertowego nr 1/1.1.1/2019/KO 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

………………………………………. 
nazwa Wykonawcy 
………………………………………. 
adres 
………………………………………. 
tel./faks 
………………………………………. 
e-mail

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Woodinspector sp. z o. o.  
ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin 
NIP: 7123298006 

Przedmiot zamówienia Całkowity koszt 
(netto) 

VAT Całkowity koszt 
(brutto) 

Tarcica spełniających poniższe wymagania: 
- suszona komorowo (8-12%),
- strugana 4 stronnie,
- wymiary min. 25x70x3000; max.

30x100x3000 mm (całość
dostawy dla jednego gatunku w
tym samym wymiarze),

- pakiety posortowane wg kategorii
wad.

- miejsce dostawy: Kozubszczyzna
39D, 21-030 Motycz

zgodnie ze specyfikacją zapytania 
ofertowego nr 1/1.1.1/2019/KO 
Koszt całkowity 
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1. Oferuję przedmiot zamówienia, zgodnie z opisem wskazanym w zapytaniu ofertowym nr 1/1.1.1/2019/KO, do miejsca 
dostawy wskazanego przez Zamawiającego: Kozubszczyzna 39D, 21-030 Motycz. 

2. Termin ważności oferty ………..….. dni (minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert). 

 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Czytelny podpis 
1.     
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Załącznik nr 2 

Dotyczy: do zapytania ofertowego nr  1/1.1.1/2019/KO 

 
Dane Wykonawcy/Pieczęć firmowa: 
…...................................... 
nazwa Wykonawcy 
…...................................... 
adres 
…...................................... 
tel./faks 
…....................................... 
e-mail 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani 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: 

1)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2)  posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 
3)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności 

w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  
w stosunku przysposobieni, opieki lub kurateli. 

 
 

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy  

Imię i Nazwisko Data Czytelny podpis 
1.     

2.     
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Załącznik nr 3 

Dotyczy: do zapytania ofertowego nr  1/1.1.1/2019/KO 

 

 

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

     Pieczęć Wykonawcy                      Miejscowość i data 

Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia  
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………. 
(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres) 

Oświadczam, że: 

wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

…………..………….……………………………..………. 

           (podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
 
* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


