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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

Osi priorytetowej 13  - Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, 
Działania 13.1 – Wytrzymałe MŚP, 

Tytuł realizowanego projektu: 
„Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w firmie LECHPAK Rafał Lech” 

 

Elbląg, dnia 5.10.2022r. 
 
LECHPAK Rafał Lech 

Wilamowo 9           

14-330 Wilamowo 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2022 

 

I. Zamawiający 
LECHPAK Rafał Lech 

Wilamowo 9           

14-330 Wilamowo 
NIP: 741-203-65-77 
REGON: 280318682 
 

Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o 

poniższych funkcjonalnościach i minimalnych  parametrach technicznych: 

1. Zintegrowany system do produkcji pudeł klapowych (maszyna produkcyjna) - 1szt. 

- możliwość produkcji opakowań kartonowych w 60 rodzajach FEFCO z różnej grubości i 
rozmiarów arkuszy tektury falistej,  

- podczas jednego cyklu produkcji pudełka maszyna ma ciąć, rozcinać, bigować, nanosić klej a 
przy odpowiednio długich arkuszach wykonać z nich więcej niż jedno pudełko, 

- kompleksowa i modułowa budowa ma zapewnić produkcję od 1000 do 1200 pudełek w ciągu 
godziny,  

- system aplikujący klej, 
- obsługiwane materiały tektura falista 3/5. 

 

2. Moduł handlowo-projektowy – 1szt. 

- możliwość wprowadzenia nowej usługi – projektowania on-line przez klienta, 
- możliwość samodzielnej konfiguracji i spersonalizowania przez klienta zamawianego produktu 

poprzez samodzielny wybór grafiki do nadruku, możliwość wgrania własnego projektu czy też 
oczekiwanego kształtu produktu, 
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- możliwość wdrożenia nowych kanałów dystrybucji i promocji oferowanych przez 
Zamawiającego produktów i usług, 

- możliwość realizacji indywidualnych zleceń klienta on-line, 
- możliwość konfigurowania i zamawiania produktów za pośrednictwem serwisu internetowego 

oraz dokonywania płatności, wysyłki łącznie z zamówieniem kuriera i generowaniem listu 
przewozowego oraz automatycznym wystawieniem i wysyłką faktury, 

- możliwość konfigurowania i zamawiania produktów aktualnie dostępnych jak i nowych 

wytworzonych w ramach realizacji projektu za pośrednictwem serwisu internetowego, 

- możliwość automatycznego informowania klientów o nowo wprowadzanych produktach, 

promocjach i nowinkach technicznych, 

- system kolejkowania zadań, 

- kreator pudełek, 

- możliwość integracji z systemami ERP Wnioskodawcy. 

Uwaga: 

1) zintegrowany system do produkcji pudeł klapowych musi mieć ekologiczny układ zasilania i 

napędów oraz niski pobór mocy oraz dawać możliwość wyboru stylów, rozmiarów, funkcji oraz 

głębokości bigowania za pomocą ekranu dotykowego, 

2) Wykonawca musi zapewnić minimum 2-dniowe nieodpłatne szkolenie pracownikom z obsługi, 

3) Wykonawcą w ramach zamówienia ma być producent lub autoryzowany dealer producenta, 

do oferty należy dołączyć właściwy dokument potwierdzający autoryzację dealera, 

4) Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych w ciągu maksymalnie 24 h od 

momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.  

5) W cenie oferty zawarty będzie koszt dostarczenia urządzenia oraz programu do siedziby 

Zamawiającego oraz ustawienie maszyny we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na 

terenie zakładu produkcyjnego.  

 
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego 

produktu, normy jakościowe, nazwy własne, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to 

traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne 

są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w 

opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy 

przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, 

eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części 

przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 

 

III. Kody CPV Przedmiotu Zamówienia 

      42000000-6 – Maszyny Przemysłowe 

     42800000-4 – Maszyny do produkcji tektury i papieru 

 

IV. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do 
poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznanej punktacji  

 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami o następujących wagach: 
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Cena ofertowa netto: 70%  

Gwarancja w miesiącach: 20%  

Czas reakcji serwisowej (zdalna lub osobista): 10%  

Razem: 100% 

1. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:  
a) Kryterium Cena – w kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 

punkty wg. wzoru:  
Cena = [Cn/Cb]x70%x100 punktów  
Gdzie:  
Cn – łączna cena netto najtańszej oferty 
Cb – łączna cena netto ocenianej oferty  
 

b) Kryterium Gwarancja w miesiącach: w kryterium gwarancja kolejno ocenianym 
ofertom zostaną przyznane punkty wg wzoru: Gwarancja liczona w miesiącach= 
[Gb/Gn]x20%x100 punktów  
Gdzie: 
Gb - okres gwarancji badanej oferty  
Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert  
(Okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu technicznego bez uwag) 

* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 12 miesięcy. Oferta 
Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy zostanie odrzucona. W 
przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, do wzoru 
zostanie podstawiony okres 36 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać 
proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita). 
 

c) Kryterium Czas reakcji serwisowej (zdalna lub osobista): w kryterium czas reakcji 
serwisowej (zdalna lub osobista) kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane 
punkty wg wzoru:  
Czas reakcji serwisowej =[Crs/Crsb]x10%x100 punktów 
Gdzie: 
Crs - najniższa wartość czasu reakcji serwisowej wśród otrzymanych ofert 

                             Crsb - czas reakcji serwisowej  wskazany w badanej ofercie 
 
* Zamawiający określa akceptowalny czas reakcji serwisowej: 
- maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 72 godziny w dni robocze, liczone od momentu 
zgłoszenia awarii telefonicznie lub mailowo (zgłoszenie usterek w godzinach 8-16, w dni robocze). 
Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako czas od momentu zgłoszenia awarii do momentu 
przyjazdu serwisu do zakładu produkcyjnego Zamawiającego, lub zdalnego rozpoczęcia naprawy, 
o ile taka jest możliwa. Zarówno dla czasu zgłoszenia awarii jak i liczenia czasu reakcji serwisowej, 
liczone będą wyłącznie godziny w dni robocze od 8.00 do 16.00. 
 
Wykonawca powinien w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) podać oferowany czas reakcji 
serwisowej. Zaoferowanie czasu reakcji serwisowej powyżej maksymalnego tj. powyżej 72h 
spowoduje odrzucenie oferty. 
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2. Punkty przyznane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane z  dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach Kryterium Oceny Oferty 
wynosi 100 pkt. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez 
niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. 

5. Kryterium weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu Ofertowym – 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

6. W przypadku, gdy dwie oferty lub więcej uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający 
przeprowadzi z Oferentami negocjacje cenowe zmierzające do wyboru najtańszej oferty. 

7. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może 
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta 
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.  

 
V. Miejsce i sposób składania ofert 

Dopuszcza się złożenie oferty: 
- osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby firmy: Wilamowo 9, 14-330 Wilamowo, 
- za pośrednictwem zeskanowanego, podpisanego oryginału na adres: biuro@lechpak.pl 
 

VI. Termin składania ofert 
Oferty należy składać do dnia 14.10.2022r. do godz. 12:00. 
Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po 
wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

VII. Rozstrzygnięcie postępowania  
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do 10 dni od upływu terminu składania ofert.  
Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie Zamawiającego 
www.lechpak.pl 

 
VIII. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego 

Urszula Robak 
tel.: 533-072-929 
email: urobak@apmmgroup.com 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, że zapytanie do Zamawiającego nie wpłynie  później niż na 4 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 
 
 

IX. Warunki realizacji zamówienia, termin realizacji zamówienia, gwarancja 
 

1. Okres realizacji zamówienia maksymalnie do 18  tygodni od podpisania umowy z Wykonawcą. 
2. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
harmonogramu realizacji zamówienia na warunkach określonych w pkt. X niniejszego zapytania. 
3. Zmawiający oczekuje, iż Wykonawca udzieli gwarancji  na przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, iż 
okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu technicznego bez uwag i z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów 
wyboru Wykonawcy. 
 
 
 

mailto:biuro@lechpak.pl
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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X. Warunki zmiany umowy  
 
Wszelkie zmiany umowy realizowane będą w wyniku negocjacji z Wykonawcą i będą miały formę 
pisemną.  
 
 

XI. 10. Miejsce realizacji zamówienia  
Wilamowo 9, 14-330 Wilamowo 
 

XII.  Informacja na temat braku powiązań osobowych i kapitałowych 
W celu uniknięcia konfliktu interesów :  

a) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo,  

b) osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo 
lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i 
obiektywne.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami 
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez IZ PO,  
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.  

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania 
ofertowego. 
 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

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. Oferta Wykonawcy oraz załączone do 
niej dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do oferty należy dołączyć w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

2. W przypadku, gdy oferta i/lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez osobę/osoby inne niż 
to wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, a Wykonawca nie dołączy do oferty 
stosownego pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
uzupełnienia oferty o podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy lub 
poprzez dołączenie pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie osoby/osób, które podpisały 
ofertę. 

3. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:   
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a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego, 

c) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego, 

d) Wzór pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) stanowiący Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty w postaci odpisu z 
KRS Wykonawcy / Odpisu z CiDG Wykonawcy lub innego dokumentu rejestrowego 
właściwego dla Wykonawcy, który wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań wystawiony nie później niż 3 miesiące przed 
złożeniem Oferty 

e) Inne dokumenty wynikające z treści zapytania ofertowego. 
 

4. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub wypełnienie ich na 
niewłaściwym wzorze będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty w sytuacji opisanej w pkt 2 
oraz w przypadku wystąpienia braków formalnych w ofercie takich jak brak pieczęci, brak wskazania 
danych Wykonawcy itp. 

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

7. Wykonawca w trakcie trwania postępowania może zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

 

XIV. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. 

3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i 

podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii 

nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia. 

4. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania 

ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie 

Wykonawców, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe, umieści informację o zmianach 

na swojej stronie internetowej www.lechpak.pl oraz upubliczni na stronie 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru 

oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 

7. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku 

skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im 

roszczeń. 

 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA – KLAUZULA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 

http://www.lechpak.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LECHPAK Rafał Lech z siedzibą w 

Wilamowo 9, 14-330 Wilamowo, osobą do kontaktów w sprawie przetwarzania danych jest 
Pani Anida Klimbejn, e-mail: biuro@lechpak.pl; 

2.           Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w                          
celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego 
dotyczącego projektu „Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej w firmie LECHPAK 
Rafał Lech” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, Numer umowy o dofinansowanie: RPWM.13.01.00-28-
0150/22-00 z dnia 31 sierpnia 2022r. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie projektu  
o którym mowa w pkt. 2. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie 
przez okres niezbędny do prawidłowego rozliczenia projektu oraz ze względu na przepisy 
prawa oraz umowę o dofinansowanie regulującą sprawozdawczość, utrzymanie trwałości 
projektu oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego mające na celu zachowanie 
praw i obowiązków Administratora oraz powierzającego dane. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem określonym wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności 
wydatków   w ramach ww. projektu, niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 
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; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Pani/Panu:  
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

Zapytanie zostało upublicznione na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

oraz na stronie Zamawiającego www.lechpak.pl 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

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

a Zamawiającym 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 

Załącznik nr 5 - Wzór pełnomocnictwa lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania 

oferty w postaci odpisu z KRS Wykonawcy / Odpisu z CiDG Wykonawcy lub innego dokumentu 

rejestrowego właściwego dla wykonawcy, który wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań wystawiony nie później niż 3 miesiące przed złożeniem Oferty 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


