Sosnowiec, dnia 05.04.2022r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na ZWYŻKĘ

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasadę rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu „Wzrost konkurencyjności centrum
wspinaczkowego poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia, inwestycję w innowacyjne rozwiązania
oraz
wprowadzenie
do
oferty
nowych
i
ulepszonych
usług”,
realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2.
„Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

I. ZAMAWIAJĄCY
FHU "BANASIK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. gen. Mariusza Zaruskiego 3A, 41-219 Sosnowiec
NIP: 6440507717
REGON: 270574619
e-mail: ola@poziom450.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach zamówienia planujemy zakupić podnośnik nożycowy do pracy w pomieszczeniach hali
wspinaczkowej (wraz z dostawą).
Urządzenie powinno spełniać następujące parametry:






wysokość robocza od 10 - 13m,
napęd elektryczny (akumulatorowy),
system hydrauliczny,
nowe lub używane,
w przypadku używanego:
o rok produkcji nie starszy niż 2006r.,
o stan: najlepiej po odnowie (nowe koła, akumulatory, malowanie konstrukcji/naprawa
lakiernicza),
o maszyna powinna być w pełni sprawna.

Cena powinna zawierać transport.
III. TERMINY
1. Termin realizacji zamówienia (dostawa) do: 30.04.2022r.

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (e-mail).
2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: ola@poziom450.pl w terminie do 12.04.2022r.
3. Osoba do kontaktu: Aleksandra Banasik, nr tel 693-114-843.

V. WYKLUCZENIA:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
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,
c. pełnieniu funkcji
pełnomocnika,

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta,

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.

