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PRODUCENT POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH
GAMON TRUCKS Sp. z o.o.
44-203 Rybnik, ul. Sosnowa 5
e-mail: biuro@gamon-trucks.com

Konstantynów Łódzki, dnia 11.01.2021 r.
GAMON TRUCKS Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 5
44-203 Rybnik
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2021

W związku z realizacją projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach Wschodniej Europy” nr

RPLD.02.02.01-IP.02-10-0066/19, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
GAMON TRUCKS Sp. z o.o. zapraszamy do złożenia oferty w zakresie dostawy odzieży z logotypem
I. ZAMAWIAJĄCY „GAMON TRUCKS Sp. z o.o.” ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik, NIP: 642 318 58 95 REGON: 243518094
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami). Do niniejszego Zapytania Ofertowego nie stosuje się w/w Ustawy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku określonego w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020”.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż oraz wykonanie brandingu na
odzieży.
Przedmiotem zamówienia są:
1. Kurtki 3w1 (wielofunkcyjne) w ilości 120 szt..
2. Polary w ilości 120 szt.
3. Wykonanie brandingu logotypem GAMON TRUCKS na odzieży.
Wymagania dotyczące wyglądu i funkcjonalności odzieży:
a) kurtka powinna być wielofunkcyjna – 3w1 (posiadać odpinaną podszewkę oraz zewnętrzna hydrofobową powłokę)
b) polary powinny być wykonane z dobrego gatunkowo materiału
c) odzież powinna posiadać miejsce na wykonanie brandingu logo Zamawiającego
d) logotyp powinien zostać wykonany na każdej sztuce zamówionej odzieży
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Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych przedmiotu zamówienia wraz z prawami
zależnymi.
1. Termin realizacji zamówienia: do 05.03.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji
zamówienia.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub
osoby prawne. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniających łącznie następujące warunki
(niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Potencjał finansowy: Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunków będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę razem z
Formularzem ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w
warunku będzie stanowiło przedłożone przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte
w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.
V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Oferent podający najniższą cenę brutto uzyska największą liczbę punktów w niniejszym
kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość
punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100. Maksymalna
ilość punktów tego kryterium: 100 punktów
K cena - Kryterium cena brutto = (C min /C bof) x 100
C min - Cena brutto najniższej oferty
C bof - Cena brutto badanej oferty
VII. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który: a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego
zapytania ofertowego; b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w
postępowaniu; c) przedstawi nieprawdziwe informacje; d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację
przedmiotu zamówienia: jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
VIII. SPOSÓB PPRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze
oferty dołączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
2. Oferent ma obowiązek dołączenia do oferty: a) Formularz oświadczeń o braku powiązań, stanowiący integralną część
zapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
3. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w j. polskim.
4. Oferty powinny zostać dostarczone:
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a) osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego:
„GAMON TRUCKS Sp. z o.o. ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik- z dopiskiem na kopercie: „Oferta”
lub
b) drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: marketing@gamon-trucks.com
Termin złożenia oferty: 25.01.2020 r. do godz. 23:59:59 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).
5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.
6. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Wypełniając obowiązek informacyjny, przewidziany w art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie” GAMON TRUCKS Sp. z o.o. ul. Sosnowa 5, 44-203 Rybnik.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą: a) w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego
przygotowania materiałów promujących produkty w ramach projektu: „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach
Wschodniej Europy” nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-0066/19 b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na
Administratorze, określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1460 z późn.zm.), oraz Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w przypadku wyboru oferty: c) w celu
wykonania umowy, zawartej z Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa;
4. Dane osobowe Wykonawcy przechowywane będą przez okres pięciu lat począwszy od dnia zakończenia okresu realizacji
projektu lub innym wyznaczonym przez Instytucje Pośredniczącą/Zarządzającą.
5. Wykonawca posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uznaniem oferty za
nieważną.
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy;
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń;
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Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego NR 1/03/2020
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………
………………………………………………………
Dane Wykonawcy:
………………………………………………………
………………………………………………………
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przygotowanie materiałów promujących produkty zamawiającego w ramach
projektu „Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynkach Wschodniej Europy” nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-0066/19,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 niniejszym oferuję realizację przedmiotu
zamówienia za cenę:
Materiały promujące
produkty Zamawiającego

Cena
brutto

Kurtki (120 szt.) oraz polary
(120 szt.) z logotypem
GAMON TRUCKS
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Niniejszym oświadczam, iż:
a) w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr 1/01/2021:
b) zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/01/2021 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń;
c) zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do potwierdzenia złożenia zamówienia i wykonania przedmiotu
zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 1/01/2021;
d) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

...................................., dn. …………2021 r.

......................................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego NR 1/03/2021
FORMULARZ OŚWIADCZEŃ
1. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a odpowiedzialności
prawnej dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
2. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
3. Oświadczam, iż jestem / nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury niniejszego Zapytania ofertowego osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 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.
4. Oświadczam, że nie należę do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania.

...................................., dn. …………2021 r.

......................................................................................
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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