
Fundusze Europejskie  dla rozwoju regionu łódzkiego 
Firma Jacek Jaksa  jako Beneficjent RPO WŁ 2007-2013 zaprasza do składania ofert  w odpowiedzi na 

następujące ogłoszenie :  

Ogłoszenie o zamówieniu 03/2013 
Inwestor: 

 Jacek Jaksa   
 Piątkowisko 87  
 95-200 Pabianice 
 Sygnatura i nr wniosku: 
 WND.RPLD.03.02.00-00-033/12 

 
 Data zamieszczenia ogłoszenia: 25.10.2013 

Nazwa(firma) i adres zamawiającego:  Jacek Jaksa 

  Piątkowisko 87 

  95-200 Pabianice 

strona www www.jaksa.pl 

adres e-mail: dotacje@jaksa.pl  

NIP 
731-181-96-97 

REGON 472966085 

Telefon 42 213 16 20  

Sposób i tryb udzielenia zamówienia:  

PRZETARG. Zamawiający nie jest zobowiązany zgodnie z art. 3 
ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759    z póź. zm. ) do 
stosowania przedmiotowej ustawy. Postępowanie prowadzi 
zgodnie z polityką konkurencji zgodnie z art. 101-109- Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 70(1) - 
70(5) Kodeksu Cywilnego – zgodnie z zasadami równego 
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 
Zamówienia w ramach projektu będą realizowane zgodnie z 
dokumentem „Zasady udzielania zamówień publicznych...” 
dostępnym na stronie www.cop.lodzkie.pl 

Tytuł projektu:  

"Wzrost konkurencyjności na rynku 
międzynarodowym dzięki  zastosowaniu nowych rozwiązań 
technologicznych w produkcji i usługach" 

Nazwa osi priortetowej i działania:  

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość RPO WŁ na lata 2007 —2013                                                                               
Działanie III.2 : PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

Zdalnie sterowana sztaplarka platformowa z napędem 
hybrydowym  

Kryterium techniczne kupowanego sprzętu- wartości brzegowe :  

 hybrydowe zasilanie 230V, 1200 W oraz silnik 
spalinowy  

 radiowo zdalnie sterowany  

 z koszem i widłami  

 Platforma: długość 3 m, ,  

http://www.jaksa/
mailto:dotacje@jaksa.pl
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 Zasięg ramienia do 6,5 m, 

 Obrót ramienia 90° bądź równoważne spełniające 
kryteria funkcjonalności  

Zakres zamówienia  jest zgodny z zasadą  neutralności technologicznej, nie 
faworyzuje żadnej konkretnej technologii, co oznacza, nie  ogranicza 
możliwości technologicznego wyboru. Wszystkie kryteria  mają charakter 
jedynie poglądowy, a przedstawione dane zwierają wartości brzegowe 
planowanej inwestycji.  
Dopuszcza się składanie ofert, które będą miały wartości równoważne o tej 
samej funkcjonalności. Nie preferuje się żadnej technologii. 

Miejsce dostawy: Piątkowisko 87, 95-200 Pabianice  

Termin realizacji projektu: 01.05.2013- 31.05.2014 

Kryteria oceny i ich wagi: 
Cena netto 100% 

Opis sposobu obliczania punktów w poszczególnych kryteriach:  

Opis sposobu obliczania ceny 

Ocena wg kryterium ceny                                                                                       
C = ( Cmin /Cof) x 100 
gdzie: 
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie                                                
Cmin – najniższa oferowana cena, 
Cof – cena oferenta.       

Opis sposobu przygotowania oferty:  

Oferta powinna być: 
1. strony oferty winny być ponumerowane w sposób ciągły, 
2. posiadać datę sporządzenia,  
3. podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wykonawcy, wynikające z dokumentów rejestrowych, 
4. jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.                                                                                                                      
5. przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                     
dotacje@jaksa.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 
na  adres: 95-200 Pabianice, Piątkowisko 87   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności oferty : Oferta winna być ważna do 31.12.2013 

Czas dostarczenia oferty:  
Oferta winna być dostarczona do dnia 13.11.2013. Decydować 
będzie data wpłynięcia ofert do siedziby Beneficjenta.  

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 14.11.2013 o godzinie 
10.00.Zwycięzcą zostanie oferent, którego oferta zdobędzie 
największą liczbę punktów. Dostawca zostanie niezwłocznie 
powiadomiony o wyborze jego oferty. Dodatkowo zawiadomienie 
o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w 
siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym oraz 
na jego stronie internetowej. 

Dodatkowe informacje:  

1. Nie żąda się wnoszenia wadium.                                                                         
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków 
udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyn. 
3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i 
uzupełnienia dokumentacji. 

                          Osoba do kontaktu: JACEK JAKSA 42 213 16 20  
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