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Czechowice-Dziedzice, 9.10.2017 r. 

LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
 
 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia na: 

Szkolenie pracowników 

 

W związku z realizacją projektu pt.: 
 

„Innowacyjne centrum diagnostyki i serwisu pojazdów transportu międzynarodowego  
wraz z centrum doskonalenia kadr, oparte o zastosowanie najnowszych rozwiązań  

poprawiających zarządzanie i monitorowanie przewozu osób i towarów” 
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Adres: ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie 

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Oddział LONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  

Adres: ul. Transportowa 8, Nr ewidencyjny działki: 70/7, 69-100 Słubice, woj. lubuskie 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014 2020”. 
 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, WYKLUCZENIA  
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Aby wziąć udział w postępowaniu, Oferent musi: 
1.1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 
1.2. posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.3. dysponować odpowiednim potencjał technicznym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.4. dysponować osobami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, 
1.5. posiadać odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową niezbędną do prawidłowej realizacji zamówienia, 

Zamawiający nie precyzuje w określonym wyżej zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 
– Formularz oferty. 

2.  Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania 
osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 

2.1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2.2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
2.3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
2.4. 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. 
 

IV. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą wybranym  

w wyniku przeprowadzonego postępowania, z następujących powodów: 
1.1. wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,   
1.2. wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy,  
1.3. wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej,  
1.4. zmiany istotnych regulacji prawnych. 

2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. 
 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przeszkolenie 8 pracowników Zamawiającego z poniższego zakresu: 
1.1. Moduł linii diagnostycznej do testowania i serwisowania tachografów – szkolenie z zakresu obsługi modułu, 
1.2. Stanowisko uniwersalne do wykonywania napraw tachografów analogowych i cyfrowych – szkolenie z zakresu obsługi 

testera tachografów wchodzącego w skład stanowiska, 
1.3. Linia diagnostyczna do kompleksowej kontroli i przeglądów pojazdów – szkolenie z zakresu obsługi linii, 
1.4. Oprogramowanie do wykonywania usług stacji kontroli pojazdów – szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania, 
1.5. Stanowisko do pobierania danych z tachografów cyfrowych oraz analizy czasu pracy kierowców- szkolenie z zakresu obsługi 

klucza do odczytywania danych z kart, 
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1.6. Stanowisko ekoinnowacyjnej myjni – szkolenie z obsługi maszyn i urządzeń myjących, techniki mycia pojazdów oraz doboru 
odpowiednich środków chemicznych, 

1.7. Tester diagnostyczny do samochodów ciężarowych – szkolenie z charakterystyki przeprowadzania diagnostyki - zasilania, 
czujników, siłowników/ elementów wykonawczych, logiki działania; systemów elektronicznych w samochodach 
ciężarowych: sterowanie silnikiem EDC, systemy pompo-wtryskiwaczy PLD, Common Rail; układy hamulcowe ABS i EBS; 
systemy zawieszenia pneumatycznego; automatyzowane skrzynie biegów; analiza procedur diagnostyki silnika - 
rozłączanie cylindrów, wyważenie cylindrów na biegu jałowym; wymiana zaworów EBS dla Wabco w naczepach/ 
przyczepach, kalibracja zawieszenia w samochodach MAN i Mercedes i innych; reset systemu serwisowania  
w samochodach marki MAN i Mercedes; inicjalizacja sprzęgła w samochodach MAN, Mercedes, Volvo; omówienie 
problematyki sieci CAN obecnej w samochodach ciężarowych; procedury programowania: kodowanie kluczy, system 
immobilizer VAG, immobilizer OPEL Code generacji pierwszej i drugiej; kodowanie centralek: AIR-BAG grupy Volkswagen; 
regulacja wyprzedzenia pompy wtrysku EDC15; kodowanie wtryskiwaczy silników HDI; zerowanie serwisu: system kontroli 
ciśnienia w ogumieniu; zerowanie serwisu VAG specjalna procedura dla AUDI i SEAT; procedura dla systemu Long Lif, 

1.8. Urządzenia do zdalnej obsługi tachografów – szkolenie z zakresu obsługi urządzenia, w tym: parowania urządzeń 
peryferyjnych, sprawdzania manipulacji, generowania raportu, kalibrowania, przedstawiania informacji odnośnie 
urządzeń perferyjnych. 

2. Nazwa, kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe. 
3. Dodatkowe informacje techniczne zostaną na żądanie przesłane na adres elektroniczny oraz są udostępnione do wglądu  

w siedzibie. 
 

VI. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 17 listopada 2017 r. Dokładny termin zostanie ustalony z wybranym dostawcą. 
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej - papierowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania. 

2. Oferent może dołączyć do oferty sporządzonej według Załącznika nr 1 własne załączniki. 

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie jest dopuszczone składanie ofert częściowych lub wariantowych. 

4. Termin ważności oferty: do dnia 6 listopada 2017 r. 

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania, zgodnie z zasadami reprezentacji 

wskazanymi we właściwym rejestrze. 

6. Jeżeli osoba/-y podpisująca/-e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, musi ono w swej treści jednoznacznie wskazywać 

uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Oferenta. Każda poprawka 

w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem 

powinny być parafowane przez oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta. 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.  Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

OFERTA REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  
Szkolenie 

 

VIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM 

Kwestie administracyjne, przygotowanie oferty: 

Lucyna Matyjaszczyk, e-mail: l.matyjaszczyk@lontex.pl, tel.: 32 215 27 97 wew. 66, 67 

Jacek Cieciak, e-mail: j.cieciak@lontex.pl, tel. tel.: 32 215 27 97 wew. 13 

Kwestie merytoryczne, przedmiot zamówienia: 

Damian Urbaś, e-mail: d.urbas@lontex.pl tel.: 32 215 27 97 wew. 50 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Miejsce składania ofert: 
LONTEX SP. Z O.O. SP. K.  
ul. Ligocka 55 
43-502 Czechowice-Dziedzice 
Woj. śląskie 
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Biuro otwarte jest w dni robocze, w godzinach 8.00 – 16.00. 
 
Termin składania ofert: do 17 października 2017 r. Decyduje data wpływu do miejsca składania ofert. 
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.  

 
X. KRYTERIA OCENY OFERTY, WAGI PUNKTOWE I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
 

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów Waga 

1.  Cena ofertowa  100 100% 

 
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 
 
Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, wyliczoną według wzoru: 
(Cena ofertowa najtańszej oferty : Cena ofertowa ocenianej oferty) x 100 pkt x 100% 

 
XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane 
niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do 
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 

 


