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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2021/RR 
prowadzone w trybie rozeznania rynku 

z dnia 01/03/2021 
Podmiot: Agencja Celna “Terminus” E.S. Grygatowicz-Szumowska sp.j  realizujący projekt 

zaprasza do złożenia oferty 
na zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do pomieszczeń biurowych Terminus przy ul. 

Octowej 26 w Białymstoku 
w ramach Projektu o tytule: 

„Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS” 
Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r. 

Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18 
 

Działania 1.4 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej 
województwa”, Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014 – 2020 
 
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:  
Agencja Celna “TERMINUS” E.S. Grygatowicz-Szumowska spółka jawna 
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok 
NIP 542 27 49 941,  
REGON 052118764  
www.acterminus.pl 
email: marcin.wolejko@acterminus.pl 
tel. +48608047838 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad ochrony uczciwej konkurencji, przejrzystości, 
jawności postępowania i równego traktowania Oferentów w trybie procedury Rozeznania Rynku 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -
2020. 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych.  
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego 
www.acterminus.pl Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu: „Rozbudowa centrum 
logistycznego TERMINUS” 
Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00; Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
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Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego do pomieszczeń 
biurowych Terminus przy ul. Octowej 26 w Białymstoku. 
 
Planowany jest zakup urządzenia spełniającego poniższe minimalne wymagania techniczne: 
 
Minimalne wymagania techniczne: 
-  urządzenie monochromatyczne 
-  format papieru A4 
- prędkość – około 40-50 str/ minuta 
- pamięć systemowa 4 096 MB; 
- twardy dysk 250 GB; 
- automatyczny podajnik dokumentów do 300 oryginałów; 
- automatyczny druk dwustronny; 
- protokoły sieciowe SMB, LPD, IPP, SNMP, http; 
- pojemność wejściowa papieru 1150 arkuszy; 
- pojemność wyjściowa papieru 20 arkuszy; 
- podajnik boczny; 
- wolumen kopiowania/druku (miesięczny) – 30 tys. stron. 
Wysokość kosztu została oszacowana na podstawie wstępnego rozeznania rynkowego 
obejmującego analizę ofert dostawców tego typu urządzeń oraz na podstawie wcześniejszych 
doświadczeń Spółki. 
 
Miejsce dostawy: Białystok. (Dostawa na koszt własny Wykonawcy) 
Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad i usterek. 
 
Kod CPV:  42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 
 
IV. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne elementy zamówienia 
(niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części). 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany 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 



 
Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”  

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.      Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18 

 

3 
 

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. 

2. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do 
wykluczenia załączone do niniejszego Zapytania.  

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 
31.03.2021. 

 
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERT: 

1. Oferta może być złożona osobiście w wersji papierowej do siedziby firmy: AGENCJA CELNA 
„TERMINUS” E.S. GRYGATOWICZ-SZUMOWSKA SPÓŁKA JAWNA, UL. OCTOWA 26, 15-399 
BIAŁYSTOK lub drogą mailową na adres e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl 

2. Termin złożenia oferty: do 11.03.2020 do godziny 16.00 
3. Oferty złożone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane. Obowiązuje data i 

godzina wpłynięcia Oferty do Zamawiającego. Oferent nie może wprowadzić zmian w Ofercie 
po upływie terminu składania Ofert. 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku 
powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w 
Załączniku nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego oraz zaparafowany wzór umowy stanowiący 
Załącznik nr 3. 

5. Jako załącznik do formularza oferty, wykonawca powinien dołączyć specyfikacje techniczne 
oferowanego urządzenia w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi 
Zapytaniu Ofertowym. 

6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.  

7. Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone. 
8. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 
9. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail najpóźniej do 

dnia 05.03.2021 r. do północy. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zapytania jest: 
Marcin Wołejko, tel. +48 608 047 838, e-mail: marcin.wolejko@acterminus.pl. 

10. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

mailto:marcin.wolejko@acterminus.pl
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11. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
12. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika – do oferty należy dołączyć ważny 

dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń w 
imieniu Wykonawcy.   

 
 
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 
W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje 
następujące kryteria 

● Cena netto PLN (80%), 
● Okres gwarancji (20%). 

Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po kursie średnim NBP z 
dnia zakończenia terminu składania Ofert. 
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

● Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, 
● Zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania. 
● Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego 

znaczenie: 
 

Kryterium 
Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów 
jakie może otrzymać oferta  

Cena (C) 80% 80 punktów 
Okres gwarancji 
(O) 

20% 20 punktów 

Całkowitą liczbę punktów będzie stanowić suma punktów 
przyznana w ramach kryteriów zgodnie z przedstawioną poniżej 
zasadą oceny kryteriów „Cena” i „Okres gwarancji” 

 
Zasady oceny kryterium "Cena" 
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 
Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C) 
gdzie: 
Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin - Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci - cena oferty "i"; 
Max - maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena"; 
 
Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji" 
W zakresie kryterium „Okres gwarancji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 
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Okres gwarancji wynoszący poniżej 1 roku - 0pkt 
Okres gwarancji wynoszący 1 rok - 10 pkt 
Okres gwarancji wynoszący 2 lata i więcej - 20 pkt 
 
Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z oświadczeniem wykonawcy 
złożonym w Formularzu Oferty.  
 
Wszystkie punkty uzyskane przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, „Okres gwarancji” 
zostaną zsumowane wg poniższego wzoru, w wyniku czego zostanie wyznaczona punktacja końcowa 
dla Oferenta: 
W=C+O, gdzie: 

− „W” oznacza sumę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryteriów wyboru „Cena”, 
„Okres gwarancji”; 

− „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Cena”; 
− „O” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Oferenta w ramach kryterium wyboru „Okres 

gwarancji”. 
 

Oferta złożona przez Oferenta spełniającego wszystkie warunki udziału w Postępowaniu Ofertowym, 
która uzyskała największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe Oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja Przedmiotu Zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy spełniającemu wszystkie warunki udziału w Postępowaniu 
Ofertowym, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 
Informacje dodatkowe:  
1. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  
3. W przypadku wyboru ofert, w której cena przekracza wartość szacowaną zamówienia (szacowanie 
wartości zamówienia uwzględnia ceny rynkowe oraz budżet projektu) Zamawiający może podjąć 
negocjacje wartości zamówienia z Wykonawcą lub odstąpić od podpisania umowy.  
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów za oceniane kryteria Zamawiający 
wybierze ofertę z najniższą ceną. 
 
IX. UWAGI DODATKOWE:  
1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia 
treści niniejszego zapytania ofertowego. Informacja o zmianach w treści zapytania ofertowego oraz o 
nowym terminie składania ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.acterminus.pl. 
2. Wydłużenie terminu nastąpi co najmniej o czas, który upłynął od wszczęcia postępowania do 
momentu upublicznienia modyfikacji.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
przyczyny.  
4. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą 
ofertę w przypadku, gdy cena oferty przekracza kwotę planowanych wydatków w budżecie projektu, 
którą dysponuje Zamawiający.  
5. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.  
6. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 

http://www.acterminus.pl/


 
Rozbudowa centrum logistycznego TERMINUS”  

Umowa nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0059/18-00 z dnia 26.03.2019 r.      Nr Projektu WND-RPPD.01.04.01-20-0059/18 

 

6 
 

 
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku 
przeprowadzonego postępowania z następujących powodów: 
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta, 
3. Okoliczności siły wyższej, 
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów 

realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie 
zobowiązany. 

 
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH OD OFERENTÓW 

Oferty powinny zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2. Specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami 
określonymi w Zapytaniu Ofertowym 

3. Ważny dokument pełnomocnictwa podpisany przez osoby umocowane do składania oświadczeń 
w imieniu Wykonawcy, w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika. 

4. Oświadczenie w przedmiocie podleganiu/niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 2). 

5. Zaparafowaną umowę stanowiącą Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

 

 

 

 
 


