
 

 

 
 

 

 

The Project is co-financed by the European Regional Development Fund   
 

P
ag

e1
 

Przytkowice, 19 września 2014 roku 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 

Energy 2000 – Technico M.A. Goczał spółka jawna z 

siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania 
projektu „Rewolucja w branży rozrywki - fizyczne 

doznania w wirtualnej rzeczywistości.” w ramach 

programu Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 

4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 
W związku z powyższym poszukujemy dostawcy 
urządzeń Parku Rozrywki dla Inwestycji pn. 

„Rewolucja w branży rozrywki - fizyczne doznania w 

wirtualnej rzeczywistości” realizowanej na 

nieruchomości składającej się z działki nr: 195/2, obr. 

001 Zator, o powierzchni 25.9011 ha, położonej w 
województwie małopolskim, Gmina Zator, w zakresie 

określonym w Specyfikacji Technicznej oraz 

Załącznikach do Zapytania Ofertowego. 

 

Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
 

ENERGY 2000 – TECHNICO M. A. GOCZAŁ 
spółka jawna z siedzib ą w Przytkowicach 
Przytkowice 532A, 34-130 Przytkowice 

  
 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA 
KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Strona internetowa: www.energylandia.pl 

Przytkowice, 19 September 2014 

 

 
REQUEST FOR TENDER 

 

 

Energy 2000 – Technico M.A. Goczał spółka jawna with 

its registered office in Przytkowice starts 
implementation of the Project “Revolution in the 

entertainment industry - physical sensations in virtual 

reality” as part of the Innovative Economy programme 

under Measure 4.4 New investments of high innovative 

potential of the priority axis 4 Investments in innovative 
undertakings of the Operational Programme Innovative 

Economy 2007 -2013. 

 
Therefore, we are looking for a supplier of equipment 
for the Theme Park Investment entitled “Revolution in 

the entertainment industry - physical sensations in 

virtual reality” to be implemented on a real estate 

consisting of plot No. 195/2, precinct. 195/2, Zator, with 

an area of 25.9011 hectares, situated in Malopolskie 
Region, commune of Zator, to the extent specified in 

the Technical Specification and the Annexes to the 

Request of Tender. 

 

This Request is not submitted pursuant to the Public 
Procurement Act. 
 

NAME AND ADDRESS OF THE AWARDING 
ENTITY: 

 
ENERGY 2000 – TECHNICO M. A. GOCZAŁ 
spółka jawna with its registered office in 
Przytkowice  

Przytkowice 532A, 34-130 Przytkowice  

 
WEBSITE ON WHICH THE TECHNICAL 
SPECIFICATION SHALL APPEAR  

 
 
Website: www.energylandia.pl 
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E-mail: biuro@energylandia.pl 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Zamawiającym jest Spółka ENERGY 2000 – 

TECHNICO M. A. GOCZAŁ spółka jawna z 

siedzibą w Przytkowicach. 

 Przytkowice 532A, 34-130 Przytkowice 
 Strona internetowa: www.energylandia.pl 

 E-mail: biuro@energylandia.pl 

 Osobami uprawnionymi do kontaktu z 

Wykonawcami są: 

Nazwisko i imię Stanowisko 

Smajek Rafał kierownik Projektu 

Goczał Marek wspólnik 

 

2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej o ile spełniają warunki określone w 

Zapytaniu Ofertowym. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 
ofert wariantowych i częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia 

zamówień uzupełniających. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w PLN lub w EURO w zależności od 
wyboru Zamawiającego. 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 wyłonienie podmiotu, który dostarczy (kupno 

przez Zamawiającego) urządzenia Parku 
Rozrywki  - w zakresie, na warunkach oraz o 

parametrach określonych w Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1  do 

Zapytania ofertowego i pozostałych 

Załącznikach do Zapytania ofertowego,  dla 

E-mail: biuro@energylandia.pl 

 
I. GENERAL PROVISIONS 

 
1. The Awarding Entity is ENERGY 2000 – 

TECHNICO M. A. GOCZAŁ spółka jawna with 

its registered office in Przytkowice. 

Przytkowice 532A, 34-130 Przytkowice 
Website: www.energylandia.pl 

E-mail: biuro@energylandia.pl 

The contacts of the Economic Operator 

include: 

Name Position 

Smajek Rafał Project Manager 

Goczał Marek   partner 

 

2. The tender may be submitted by a natural 
person, legal person or an organizational unit 

without legal personality, if they meet the conditions 

set out in the Request for Tender. 

3. The Awarding Entity shall not accept variants 
nor tenders for lot. 
4. The Awarding Entity does not provide for the 

award of supplementary contracts. 

5. The Settlements between the Awarding Entity 

and the Economic Operator shall be in PLN or 
EURO. 

 
II. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF CONTRACT  
 

1. The object of contract shall include:  

 Selection of an entity who will provide 
(purchase by the Awarding Entity) equipment 
for the Theme Park  - in the scope and under 

terms and conditions and the parameters 
specified in the Technical Specification 
constituting Annex 1  to the Request for Tender 

and the other Annexes to the Request for 
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inwestycji polegającej na budowie 

innowacyjnego Parku Rozrywki, która to 

inwestycja zostanie zrealizowana na terenie 

województwa małopolskiego, powiat 
oświęcimski, gmina Zator, miejscowość: Zator 
(dalej jako „Inwestycja” ); 

 Miejsce realizacji: Zator [32-640], nieruchomość 

składająca się z działki nr 195/2 (wypis i wyrys 
z ewidencji gruntów stanowi Załącznik nr 6 i 
6a do Zapytania ofertowego]. 

 
1.1 Rodzaj  zamówienia: kupno.  

 
1.2 Zakres  rzeczowy zamówienia obejmuje  kupno 

fabrycznie nowych, urządzeń typu: 

1. Roller Coaster Rodzinny – zgodnie z 

specyfikacją zamówienia; 

2. Roller Coaster Podwieszany Młodzieżowy – 
zgodnie z specyfikacją zamówienia; 

3. Roller Coaster Podwieszany Ekstremalny – 

zgodnie z specyfikacją zamówienia.           
 
 
 

 
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

warunki jakim powinny odpowiada ć 
urządzenia Parku Rozrywki wymienione w 
punkcie 1.2 powy żej zawieraj ą Załączniki do 
Zapytania ofertowego i Specyfikacji 
Technicznej.  

 

1.4 Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji 

lokalnej na terenie, na którym zostaną 

usytuowane urządzenia Parku Rozrywki, przed 

złożeniem oferty w celu zapoznania się ze 
stanem istniejącym. Ryzyko niedokonania wizji 

lokalnej ponosi wyłącznie Wykonawca. 

 

 
III. SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH 
 

Tender, for the investment involving the 

construction of an innovative Theme Park 

which the investment will be implemented in the 

Region of Malopolskie, district of Oswiecim, 
commune of Zator, city of Zator (hereinafter 
referred to as “Investment ”); 

 Place of implementation: Zator [32-640], the 

real estate consisting of plot No. 195/2 (an 
extract from the land register is attached as 
Annex 6 and 6a  to the Request for Tender). 

 
1.1 Type of the contract:  purchase.  

 
1.2 The material scope of the contract includes the 

purchase of the factory fresh, following 

Equipment: 

1. Family Roller Coaster - in accordance with 

the specifications of the contract; 
2. Suspended Roller Coaster for Youth - in 

accordance with the specifications of the 

contract; 

3. Extreme Suspended Roller Coaster - in 
accordance with the specifications of the 

contract;  
 
1.3 Detailed description of the object of the 

contract, conditions to be met by the Theme 
Park equipment listed in Section 1.2 above 
are contained in Annexes to the Request for 
Tender and the Technical Specification.  

 
1.4 The Economic Operator shall be obliged to 

perform the site inspection of the area where 

the Theme Park equipment will be located, 

before submitting the tender in order to check 

the existing state. The risk of failure to perform 
the site inspection shall be borne solely by the 

Economic Operator. 

 

 
III. SUBMITTING TENDERS FOR LOT. 
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. 

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 
 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert 

wariantowych. 
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
 

1) rozpoczęcie:  po podpisaniu umowy. 

Zamawiający przewiduje 
podpisanie Umowy 

pomiędzy 6 października a 

14 października 2014 

roku.  

 
2) zakończenie:  Roller Coaster Rodzinny– 

30 maja 2015 roku; 

 Roller Coaster 

Podwieszany Młodzieżowy 
– 28 grudnia 2014 roku; 

 Roller Coaster 

Podwieszany Ekstremalny 

– 15 września 2015 roku. 

 
 
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

 SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy którzy: 

 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności związanych z 

realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie 

obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, 
jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 

The Awarding Entity does not accept tenders for lot. 

 

 
IV. DESCRIPTION OF VARIANTS PRESENTATION 

METHOD 

 

No variants submission shall be accepted. 

 
 
V. DEADLINE FOR COMPLETION OF THE CONTRACT  

 

1) commencement:  after signing the 

agreement. The 
Awarding Entity 

provides for the 

signature of the 

Agreement between 6 

October and 14 
October 2014.  

2) completion:  Family Roller Coaster– 

30 May 2015; 

 Suspended Roller 
Coaster for Youth - 28 

December 2014; 

 Extreme Suspended 

Roller Coaster - 15 

September 2015. 
 
VI. DESCRIPTION OF THE TERMS AND CONDITIONS OF 

PARTICIPATION IN THE PROCEDURE , AND DESCRIPTION OF 

THE METHOD OF EVALUATION OF   MEETING THESE TERMS 

AND CONDITIONS 

1. The contract may be awarded to the Economic 

Operators who: 

 

1) are authorized to perform specific activities or 
actions related to the execution of the contract, if the 

generally applicable regulations impose an obligation to 

have such powers - the condition will be satisfied if the 

Economic Operator submits a written statement of 
compliance with the conditions for participation in the 
procedure in accordance with Annex No. 3 to the 
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Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego . Ocena 

spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w 
warunki Wykonawca spełnił. 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 

oraz dysponują potencjałem technicznym  i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie  innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten 

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: 

a) wykaże, że jest producentem urządzeń 
rozrywkowych typu Roller Coaster i 

zrealizował w ostatnich dwóch latach co 

najmniej jedno zamówienie powyżej 

3 000 000,00 euro na rzecz jednego 

odbiorcy. 
b)  wykaże, iż dysponuje lub będzie 

dysponować osobami zdolnymi do 

wykonania.    

c)  przedstawi wykaz osób właściwych do 
wykonania zamówienia. 

 

 

Warunek tez zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży pisemne oświadczenie 
zawierające wykaz osób i zrealizowanych 
dostaw zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 
Załącznikiem nr 4a do Zapytania 
ofertowego . Ocena spełniania w/w warunków 

a)-b) dokonana zostanie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia.  

 

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana 

zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 
  

2. Zamawiający dokona odrzucenia ofert gdy ich 

Request for Tender .  The evaluation of meeting the 

above conditions shall be in accordance with the meets 

- does not meet formula. The contents of the 

accompanying documents must clearly prove that the 
above terms are met by the Economic Operator. 

2) have the necessary knowledge, experience and 

technical potential and personnel capable  of 

performing the contract or provide a written 
commitment of other  entities to make available 

technical potential and personnel capable of performing 

the contract - the condition will be satisfied if the 

Economic Operator: 

 
a)  demonstrates that it is a manufacturer of 

Roller Coaster type entertainment 

devices, and in the last two years it 

implemented at least one contract of the 

value higher than EUR 3,000,000.00 to a 
single customer. 

b) demonstrates that it has or will have 

personnel capable of performing the 

contract. 
c) presents a list of persons capable of 

performing the contract. 

 

The condition shall also be satisfied if the 

Economic Operator submits a written 
statement containing a list of persons and 
supplies provided in accordance with Annex 
4 and Annex 4a to the Request for Tender.  

The evaluation of meeting the above 
conditions a)-b) shall be in accordance with 

the meets - does not meet formula.  

 

 

3) are in an economic and financial situation 
ensuring their capacity to perform the contract. 

 

1.  The evaluation of meeting the above conditions 

shall be in accordance with the meets - does not 
meet formula. 

2.  The Awarding Entity shall reject tenders where 
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treść nie odpowiada treści Specyfikacji 

Technicznej. 

 

3. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:  
 
1. oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania 
ofertowego ; 

 
2. wykaz osób , które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia; wykaz usług zrealizowanych przez 

Wykonawcę– wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 4 i Zał ącznik nr 4a do Zapytania 
ofertowego ; 

 

3. Aktualne odpisy z dokumentów rejestrowych 

Wykonawcy jak również innych podmiotów,         

którymi Wykonawca ma zamiar posługiwać się 
przy wykonaniu zamówienia.  

                 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć z zachowaniem formy 

pisemnej. 
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub 

their content is inconsistent with the Technical 

Specifications. 

 

3. Economic operators may not jointly apply for the 
award. 

 
VII. LIST OF DECLARATIONS OR DOCUMENTS TO BE 

PROVIDED BY THE ECONOMIC OPERATOR FOR THE 

CONFIRMATION OF FULFILLING THE CONDITIONS OF 

PARTICIPATION IN THE PROCEDURE :   
1. the Economic Operator's declaration of its 

compliance with the conditions for participation 

in the procedure, according to the model 
attached as Annex 3  to the Request for 
Tender ; 

2. list of persons who will participate in the 

execution of the contract, along with 

information about their qualifications and 
experience necessary to perform the contract, 

list of services provided by the Economic 

Operator - with according to the model attached 
as Annex 4  to the Request for Tender ; 

 

 

3. Valid copies of the registration documents of 

the Economic Operator as well as of other 

entities, which the Economic Operator intends 
to use in the performance of the contract.  

                  
VIII. REQUIREMENTS REGARDING THE TENDER 

GUARANTEE : 
 

The Awarding Entity does not require providing a tender 

guarantee under this procedure. 

 
IX. DESCRIPTION OF THE TENDER PREPARATION 

PROCEDURE 

1. The Economic Operator may submit only one 

tender. 

2. The tender must be submitted in writing. 
3. The tender must be signed by the Economic 

Operator. 
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angielskim . 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być 

złożone w oryginale lub kserokopii  potwierdzonej 

za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę. 
6. Każdy dokument składający się na ofertę musi 

być czytelny 

7. Oferta powinna zawierać cenę oraz termin 

realizacji zamówienia. Ponadto oferta powinna 
zawierać: datę sporządzenia, pełną nazwę oferenta, 

adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer 

faksu oraz termin ważności oferty (nie mniej niż 90 dni 

od dnia złożenia oferty). 

 
 

8. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie 

stanowią tajemnicę, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

9. Wykonawca może wprowadzać zmiany, 

poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie 

o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu 

składania ofert. 

10.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu 
składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. 

 

 
11. Koszty złożenia oferty ponosi składający ofertę. 
 
X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ TREŚCI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA  
 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 

Zapytania Ofertowego oraz Załączników w 
terminie do dnia 29 września 2014 roku 

godziny 17:00. Zamawiający odpowie 

4. The tender must be made in English or Polish. 

5. The documents included the tender may be 

submitted in original or photocopies  certified as true 

copies by the Economic Operator. 
6. Each document included in the tender must be 

legible. 

7. The tender should include price and term of 

completion of the contract.  In addition, the tender 
should include: date of its preparation, full name of the 

bidder, the bidder’s address or registered office, 

telephone number, fax number and term of validity of 

the tender (not less than 90 days from the date of the 

tender). 
 

8. Where information contained in the tender is 

secret, and the Economic Operator reserves 

that it may not be made available to other 

participants in the procedure, it must be 
designated as information constituting a trade 

secret. 

9. The Economic Operator may make changes, 

corrections, modifications and additions to the 
submitted tender, provided that the Awarding 

Entity receives a written notice of the 

introduction of changes before the deadline for 

submission of tenders. 

10.  The Economic Operator shall have the right to 
withdraw from the procedure by submitting a 

written notification prior to the tenders 

submission deadline. 

11. The costs of tender submission shall be borne 
by the bidder. 
 
X. DESCRIPTION OF THE MANNER OF PROVIDING 

CLARIFICATION OF CONTENTS OF MATERIAL TERMS OF THE 

REQUEST  

 

1. The Economic Operator may request the 

Awarding Entity to clarify the content of the 

Request for Tender and Annexes thereto, not 
later than on 29 September 2014, 5pm. The 

Awarding Entity will promptly respond to such 
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niezwłocznie na zadane pytanie. Jeżeli 

pytania i odpowiedzi związane będą ze 

szczegółami technicznymi niezbędnymi do 

przygotowania oferty zgodnej z wymaganiami 
Zamawiającego to zostaną one również 

opublikowane na stronie WWW 

Zamawiającego w miejscu, w którym 

potencjalni oferenci będą mogli zapoznać się 
z Zapytaniem Ofertowym. Oferenci 

zobowiązani są do stałego monitoringu strony 

internetowej WWW Zamawiającego w celu 

zapoznania się z ewentualnymi pytaniami i 

odpowiedziami Zamawiającego mającymi 
wpływ na treść przygotowywanych ofert. 

2. Zapytanie należy kierować na adres osób 

uprawnionych do kontaktu wskazanych w  punkcie 

I.1. Zapytania ofertowego. 

 
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

 

1. Cena oferty powinna obejmować całkowity 
koszt wykonania zamówienia w tym również 

koszty towarzyszące wykonaniu prac, za 

wyjątkiem kosztów dostawy i instalacji w 

miejscu docelowym. 

2. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych 
polskich lub euro, w złotych polskich lub w 

euro będą prowadzone również rozliczenia 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Warunki płatności za wykonanie zamówienia 
określa wzór umowy stanowiący 
 Załącznik nr 5  do Zapytania 

ofertowego. 

 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
1.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z 

tytułem: „Oferta sprzedaży urządzeń typu Roller 

Coaster do Parku Rozrywki Energylandia.” 

 
 Na adres zamawiającego: ENERGY 2000 – 

TECHNICO M. A. GOCZAŁ spółka jawna ul. 3-

a question. If the questions and answers are 

related to the technical details necessary for 

the preparation of the tender in accordance 

with the requirements of the Awarding Entity, 
they will also be published on the website of 

the Awarding Entity in a place where the 

potential bidders will be able to see the 

Request for Tender. The Bidders are obliged 
to continuously monitor the web site of the 

Awarding Entity in order to read possible 

questions and answers of the Awarding Entity 

affecting the content of the prepared tenders. 

 
 

2. The question should be sent to the contacts 

indicated in  point I.1. of the request for tender. 

 

 
XI. DESCRIPTION OF THE METHOD FOR CALCULATING 

THE PRICE 

 

1. The tender price should include the total cost 
of the contract, also including the costs 

associated with the execution of the works, 

except for the costs of delivery and installation 

at the destination place. 

2. The tender price shall be expressed in PLN 
or EUR, also the settlements between the 

Awarding Entity and the Economic Operator 

will be in PLN or EUR. 

3. Terms of payment for the contract 
implementation are determined in the draft 
agreement provided as  Attachment 
No. 5 to the Request for Tender. 

 
XII. PLACE AND DATE OF SUBMISSION OF TENDERS : 
1.  The tender should be submitted in a sealed 

envelope including the following title: “Tender 

for sale of Roller Coaster type equipment for 

Energylandia Theme Park”. 
 To the following address of the Awarding Entity:  

ENERGY 2000 – TECHNICO M. A. GOCZAŁ 
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go Maja 2, 32-400 Zator – biuro Energylandia - 

z dopiskiem na kopercie “nie otwierać przed 

godz.17.00”, w terminie do dnia 3 października 

2014 roku do godz. 17.00. 
2.  Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty. 

3.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona 

bez otwierania. 

4. Na kopercie winien znajdować się adres 
Wykonawcy.  

 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 

musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 

oznakowanej napisem „Zmiana” i z powołaniem się na 
numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty 

oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 
zmian, zostaną dołączone do oferty. 

 

 

 

 
 

 

6.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu 

składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, 

według tych samych zasad jak wprowadzanie 

zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„Wycofanie”. Koperty oznaczone w ten sposób 

będą otwierane w pierwszej kolejności i po 
potwierdzeniu poprawności złożenia koperty 

ofert wycofanych nie będą otwierane. 

  

 
 

 

spółka jawna ul. 3-go Maja 2, 32-400 Zator – 

Energylandia office -  with the following note on 

the envelope “Do not open before 5 p.m.”, until 

3 October 2014, 5 p.m. 
2.  The date and time of the tender submission 

shall prevail. 

3.  The tender submitted after the deadline will be 

returned to the Economic Operator without opening it. 
4. The envelope should include the address of 

the Economic Operator.  

5.  The Economic Operator may make changes, 

corrections, modifications and additions to the 

submitted tender, provided that the Awarding 
Entity receives a written notice of the 

introduction of changes before the deadline for 

submission of tenders. The notification of the 

amendment must be submitted according to the 

same rules as for the submitted tender, i.e. in 
an envelope appropriately marked with the note 

“Amendment" and with a reference to the 

number under which the tender was registered. 

The envelopes marked with the note 
“Amendment" will be opened when opening the 

tender of the Economic Operator, who 

introduced the amendment and after confirming 

the correctness of the procedure to amend the 

contents, the envelopes will be attached to the 
tender. 

 

6.  The Economic Operator shall have the right to 

withdraw from the procedure by submitting a 
written notification prior to the tenders 

submission deadline, according to the same 

principles as for the introduction of changes 

and amendments by including on the envelope 

the note “Withdrawal”. The envelopes marked 
in this manner will be opened in the first place, 

and after confirming the correctness of their 

submission the envelopes including the 

withdrawn tenders will not be opened. 
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XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Termin związana ofertą wynosi 90 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

2. Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

 
XIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT 
 

 
1.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający przyjął następujące kryterium – 

przypisując mu odpowiednio wagę procentową: 

 
 cena oferty brutto – 100% 
 
 
2.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie 

podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną. 
 

 
XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień 

uzupełniających. 

 
XVI. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ 
 
XVII. ZAMAWIAJ ĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ  
 
XVIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do 5 dni od 

terminu wyznaczonego na zakończenie 
składania ofert i odbędzie się w miejscu 

składania ofert. 

XIII. TERM OF MAINTAINING THE TENDER 
 

1. The term during which the Economic Operator 

must maintain its tender is 90 days.  The 
period begins with expiry of the deadline of 

submission of tenders. 

2. The Awarding Entity may request the 

Economic Operator to agree to extend the 
term of maintaining the tender. 

 
XIV. DESCRIPTION OF CRITERIA OF EVALUATION OF THE 

TENDERS 
 
1.  In order to select the most advantageous 

tender the Contracting Authority adopted the 

following criterion - by assigning it percentage 

weights: 

 
 tender gross price  – 100%  

 

2.  A tender that is not subject to the rejection and 

including the lowest price will be considered as 
the most advantageous. 

 
XV. INFORMATION ON THE ANTICIPATED 

SUPPLEMENTARY CONTRACTS  

 
The Awarding Entity does not anticipate any 

supplementary contracts. 

 
XVI. THE AWARDING ENTITY DOES NOT ANTICIPATE 

CONCLUSION OF A FRAMEWORK AGREEMENT  
 
XVII. THE AWARDING ENTITY DOES NOT ANTICIPATE THE 

USE OF AN ELECTRONIC AUCTION  
 
XVIII. CHOOSING THE BEST TENDER 

 

1. Examining of tenders will last up to 5 days 

from the deadline for submitting the tenders 
and will be held at the place of submitting the 

tenders. 
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2. Wyniki zostaną opublikowane do 5 dni po 

zakończeniu rozpatrzenia ofert na stronie 

internetowej: www.energylandia.pl. Każdy z 

oferentów otrzyma również pisemną 
informację listem poleconym lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany przez 

Wykonawcę. 
 
 
XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 
 

1. Istotne postanowienia Umowy określa wzór 
umowy stanowiący Załącznik nr 5 do 
Zapytania ofertowego . Złożenie oferty przez 

Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją 

wzoru umowy, Wykonawca nie jest 

zobowiązany do dołączania do oferty wzoru 

umowy. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

umowy w uzasadnionych przypadkach, w 

drodze aneksu podpisanego i uzgodnionego 
przez obie strony umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania 

zaliczek. 

 
XX. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY . 
 

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce 

podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą w terminie 
7 dni przed datą jej podpisania. 

2. Przy czym nie stawienie się przez Wykonawcę 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

stanowi podstawę dla odrzucenia oferty 

Wykonawcy przez Zamawiającego i 
wykluczenia go z postępowania. 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o 

udzielenie zamówienia bez podania przyczyn 

do czasu podpisania Umowy. 
 

 

 

2. The results will be published up to 5 days 

after the examination of the tenders on the 

following website: www.energylandia.pl. Each 
of the bidders will also receive a written notice 

by registered mail or electronically to the e-

mail address specified by the Economic 

Operator. 
 
XIX. MATERIAL PROVISIONS OF THE AGREEMENT . 
 

1. The material provisions of the Agreement are 

determined in the draft agreement provided as 
Attachment No. 5 to the Request for Tender . 

Submission of a tender by the Economic 

Operator constitutes its acceptance of the draft 

agreement; the Economic Operator shall not be 

required to attach the draft agreement to the 
tender. 

2. The Awarding Entity provides the possibility to 

amend the agreement in justified cases, by way 

of an addendum signed and agreed by both 
parties. 

3. The Awarding Entity provides the possibility of 

making advance payments. 

 
XX. DATE AND PLACE OF SIGNING THE AGREEMENT . 
 

1. The Awarding Entity shall indicate the date and 

place of signing the agreement with the 

Economic Operator whose tender was 
considered the best within 7 days prior to the 

date of its signature. 

2. The failure of the Economic Operator to appear 

on the date prescribed by the Awarding Entity 

provides the basis for rejection of the tender of 
the Economic Operator by the Awarding Entity 

and its exclusion from the procedure. 

3. The Awarding Entity may cancel the contract 

award procedure without giving reasons until 
signing of the Agreement. 
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Wykaz zał ączników: 

1) Specyfikacja Techniczna  - Załącznik nr 1  
2) formularz oferty – Załącznik nr 2  

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu – Załącznik nr 3  

4) wykaz osób – Załącznik nr 4  
5) wykaz usług – Załącznik nr 4a  

6) wzór Umowy – Załącznik nr 5  

7) wypis i wyrys z mapy z mapy ewidencyjnej – 
Załącznik nr 6 i 6a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
List of annexes:  

1) Technical Specification - Annex No. 1  
2) Tender Form - Annex No. 2  

3) Statement of compliance with the conditions for 
participation in the procedure - Annex No. 3  

4) List of persons - Annex No. 4  
5) List of services - Annex No. 4a  

6) Draft agreement - Annex No. 5  

7) Extracts from the map and the cadastral map - 
Annex 6 and 6a  
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Załącznik nr 2  
 

___________________ 

Pieczęć Wykonawcy 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy 
______________________________________

________________ 

Adres: 

______________________________________

___________________________ 
Tel./Fax:_______________________________

_________________________________ 

REGON:______________________________

__________________________________ 

NIP:__________________________________
_________________________________ 

Dla 

(Zamawiającego):_______________________

__________________________________ 
 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące 
realizacji inwestycji, którego przedmiotem jest 

wyłonienie podmiotu, który dostarczy (kupno 
przez Zamawiającego) urządzenia Parku 
Rozrywki  - w zakresie, na warunkach oraz o 

parametrach określonych w Specyfikacji 
Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1  do 

Zapytania ofertowego i pozostałych 

Załącznikach do Zapytania ofertowego, dla 

inwestycji polegającej na budowie 
innowacyjnego Parku Rozrywki która to 

inwestycja zostanie zrealizowana na terenie 

województwa małopolskiego, powiat 

oświęcimski, gmina Zator, miejscowość: Zator. 
 

 

Annex No. 2:  

 

___________________ 

Seal of the Economic Operator 
 

TENDER FORM 

 

Name of the Economic Operator 
______________________________________

________________ 

Address: 

______________________________________

___________________________ 
Tel./Fax:_______________________________

_________________________________ 

REGON 

NO.:__________________________________

______________________________ 
NIP 

(TIN):_________________________________

__________________________________ 

For (the Awarding 
Entity):________________________________

_________________________ 

 

 

In response to the request for tender 
concerning implementation of the investment, 

the object of which includes: Selection of an 

entity who will provide (purchase by the 
Awarding Entity) equipment for the Theme 
Park  - in the scope and under terms and 

conditions and the parameters specified in the 
Technical Specification constituting Annex 1  to 

the Request for Tender and the other Annexes 

to the Request for Tender, for the investment 
involving the construction of an innovative 

Theme Park which the investment will be 

implemented in the Region of Malopolskie, 

district of Oswiecim, commune of Zator, city of 
Zator. 
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Ja (imię i nazwisko) 

______________________________________

_________________ 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, 
oświadczam, że FIRMA: 

______________________________________

________________________________ 

 
 

1. Oferuję: 
1) wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia określonego w Zapytaniu 
ofertowym i  
Specyfikacji Technicznej oraz 
pozostałych Załącznikach za cenę: 
- __________________ (netto) zł 
(słownie)______________________
______________________________
____zł 
- __________________ (brutto) zł 
(słownie) 
______________________________
_____________________________z
ł 
w tym VAT ______ zł 
(słownie)______________________
__________________ 

 
                         w tym cz ąstkowo za poszczególne  
                         roller coastery: 
 
                        Rodzinny za cen ę: 

- __________________ (netto) zł 
(słownie)______________________
______________________________
____zł 
- __________________ (brutto) zł 
(słownie) 
______________________________
____________________________zł 
 

I (first name and surname) 

______________________________________

_________________ 

on behalf of the company represented by me, 
declare that COMPANY: 

______________________________________

________________________________ 

 
 

1. I offer: 
1) the performance of the whole object 

of the contract, specified in the 
Request for Tender  
and Technical Specification and other 
Annexes for the following price: 
- PLN __________________ (net) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
- PLN __________________ (gross) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
including VAT PLN______  (in 
words)________________________
________________ 

 
 
                       Including partially for specific roller       
                       coasters:  
 
                        Family roller coaster for the    
                        following price:  

- PLN __________________ (net) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
- PLN __________________ (gross) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
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w tym VAT ______ zł 
(słownie)______________________
__________________ 
 
Podwieszany Młodzie żowy za 
cenę: 
- __________________ (netto) zł 
(słownie)______________________
______________________________
____zł 
- __________________ (brutto) zł 
(słownie) 
______________________________
_____________________________z
ł 
w tym VAT ______ zł 
(słownie)______________________
__________________ 
 
Podwieszany Ekstremalny za 
cenę: 
- __________________ (netto) zł 
(słownie)______________________
______________________________
____zł 
- __________________ (brutto) zł 
(słownie) 
______________________________
_____________________________z
ł 
w tym VAT ______ zł 
(słownie)______________________
__________________ 
 
 

 
2) akceptuję termin realizacji 

zamówienia od dnia podpisania 
umowy do 15 września 2015 roku z 
rozbiciem jak w Zapytaniu 

including VAT PLN______  (in 
words)________________________
________________ 
 
Suspended roller coaster for youth 
for the following price:  
- PLN __________________ (net) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
- PLN __________________ (gross) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
including VAT PLN______  (in 
words)________________________
________________ 
 
 
Extreme suspended roller coaster 
for the following price:  
- PLN __________________ (net) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
- PLN __________________ (gross) 
(in words) 
PLN__________________________
______________________________ 
including VAT PLN______  (in 
words)________________________
________________ 
 

 
 
 

2) I accept the terms and conditions of 
the contract implementation from the 
date of signing the agreement until 
15 April 2015, broken down as in the 
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Ofertowym. Uważam się za związany 

niniejszą ofertą przez okres 90 dni. 
 

 
2. Oświadczamy/m, że w cenie naszej oferty 

zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

3. Oświadczamy, że urządzenia Parku 
rozrywki wymienione w punkcie 1.2 

Zapytania Ofertowego będą: fabrycznie 

nowe, nieużywane, w pełni sprawne i wolne 

od wad fizycznych oraz że przedmiot 

umowy nie będzie obciążony prawami osób 
trzecich, a także że nie zostaną 

wyprodukowane na terytorium Chińskiej 

Republiki Ludowej ani nie zostaną 

wyprodukowane z elementów 
pochodzących z terytorium Chińskiej 

Republiki Ludowej.  

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 

treścią Specyfikacji Technicznej i 
pozostałych załączników do Zapytania 

Ofertowego i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej 

zawarte oraz akceptujemy postanowienia 

wzoru umowy. 
5. Załącznikami potwierdzającymi 

upoważnienie do podpisania oferty są: 

1)_________________________________

_________________________________ 
2)_________________________________

_________________________________ 

 

 

 
__________________  

   _________________ 
(miejscowość i data)  

   (podpis i pieczątka) 

 
 

Request for Tender. I acknowledge, 

that I we will be bound by this tender 

for a period of 90 days. 

 
2. We declare that the price of our tender 

includes all the costs of the contract 

implementation. 

3. We declare that the devices for the Theme 
Park, listed in point 1.2. of the Request for 

Tender will be brand-new, unused, fully 

operational and free from defects in 

materials and workmanship and legal 

defects, and that the object of the 
agreement will not be charged any third 

party rights, and that it will not be produced 

within the territory of the Republic of China 

or of components originating from the 
territory of the Republic of China.  

 

 

4. We declare that we have read the contents 

of the Technical Specification and other 
Annexes to the Request for Tender and 

make no objections thereto, accept the 

terms contained therein and accept the 

provisions of the draft agreement. 

5. The Annexes confirming authorization to 
sign the tender include: 

1)_________________________________

_________________________________ 

2)_________________________________
_________________________________ 

 

 

 

 
__________________  

   _________________ 
(place and date)   

  (signature and seal) 
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Załącznik nr 3  
 

__________________ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Składając ofertę, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

którego przedmiotem jest wyłonienie podmiotu, który 
dostarczy (kupno przez Zamawiającego) urządzenia 
Parku Rozrywki  - w zakresie, na warunkach oraz o 

parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej 
stanowiącej Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego i 

pozostałych Załącznikach do Zapytania ofertowego, dla 

inwestycji polegającej na budowie innowacyjnego 

Parku Rozrywki która to inwestycja zostanie 

zrealizowana na terenie województwa małopolskiego, 
powiat oświęcimski, gmina Zator, miejscowość: Zator. 

 

 

 
reprezentując wykonawcę 

(nazwa)______________________________________

____________ 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w 

postępowaniu tj. 
1. posiadam uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 
2. posiadam niezbędną wiedzę; 

3. dysponuję odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

___________________________________ 
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 

Annex No. 3:  

 

__________________ 
(seal of the Economic Operator) 

 

 
STATEMENT 

 
While submitting this tender in response to the request 

for tender concerning implementation of the investment, 

the object of which includes: Selection of an entity who 

will provide (purchase by the Awarding Entity) 
equipment for the Theme Park  - in the scope and 

under terms and conditions and the parameters 

specified in the Technical Specification constituting 
Annex 1  to the Request for Tender and the other 

Annexes to the Request for Tender, for the investment 

involving the construction of an innovative Theme Park 
which the investment will be implemented in the Region 

of Malopolskie, district of Oswiecim, commune of Zator, 

city of Zator. 

 
while representing the economic operator 

(name)______________________________________

____________ 

I declare that I meet the conditions for participation in 

the procedure, i.e., 
5. I possess the authorizations to perform specific 

activities or actions, if their possession is 

required by law; 

6. I have the necessary knowledge; 
7. I possess an adequate technical potential and 

personnel capable of performing the contract; 

8. I find myself in an economic and financial 

situation ensuring my capacity to perform the 

contract. 
 

 

 

___________________________________ 
(date and signature of the authorized 

representative of the Economic Operator) 
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Załącznik Nr 4  
 
 

________________________ 
(pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
 

Lp. Imię i nazwisko Zakres powierzonych czynno

  

  

 

 

 

 
 

_______________________   

 _______________________________ 
(Miejscowość, data)    
 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Annex N o. 4:  
 

 

________________________ 
(seal of the Economic Operator) 

 
LIST OF PERSONS CAPABLE OF PERFORMING 

THE CONTRACT 

 

Item   First name and surname   Range of entrusted operations, qualifications

  

  

 

 

 

 
 

_______________________   

 _______________________________ 
(Place, date)     
 (signature of the authorized representative) 
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Załącznik nr 4a  
 

WYKAZ DOSTAW 
 
Nazwa Wykonawcy: 

____________________________________________

____________________________________ 

Adres 
Wykonawcy:__________________________________

________________________________ 

Numer telefonu:____________________ Numer 

faxu:__________________________________ 

 
Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu do składania ofert. 

 

Ilość (szt.) 
URZĄDZEŃ 

Warto ść dostawy 
(w zł brutto) 

           Termin  
wykonania 
zamówienia  

      
........./........../..........
(dzień/miesiąc/rok)

   

   

 
 

 
 

 

 

 
_______________________   

 _______________________________ 
(Miejscowość, data)    

 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

Annex No. 4a  

 
LIST OF SUPPLIES  

 
Name of the Economic Operator 

____________________________________________

____________________________________ 

Address of the Economic Operator 
____________________________________________

____________________________________ 

Tel.:____________________ 

Fax:__________________________________ 

 
The list of services provided in the past five years prior 

to the deadline for submission of tenders. 

 

Quantity (pieces)  
OF DEVICES 

Value of the 
supply  

(in PLN, gross) 

           Term of 
implementation of 
the contract :  

 
  
      

........./........../..........
(day/month/year)

   

   

 
 

 

 

 
 

_______________________   

 _______________________________ 
(Place, date)     

 (signature of the authorized representative) 

 

  
 


