Czernikowo, 09.03.2017r.

Zapytanie ofertowe
na roboty budowlane
1. Nazwa Zamawiającego
Usługi Ślusarsko Mechaniczne Marcin Zglinicki
ul. Toruńska 4
87-640 Czernikowo
NIP 879-252-03-85, REGON 340756393
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Marcin Zglinicki
54 234 50 40
E-mail: biuro@usm.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności,
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 20142020. Zamówienie związane jest z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej na skalę
krajową technologii precyzyjnej i szybkiej obróbki i przygotowania wielkoformatowych,
ponadgabarytowych detali wykonanych z blachy”.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz z zakupem niezbędnych materiałów w celu
budowy hali produkcyjno-magazynowej wyposażonej w suwnicę sterowaną radiowo o
wymianach ok. 26mx50m, zgodnie z dokumentacją budowlaną. Do niniejszego zapytania
załączono Opis Techniczny Architektury Budynku z projektu budowlanego oraz Opisy Techniczne
z projektów branżowych.
Pełna dokumentacja budowlana jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj.
w Czernikowie przy ul. Toruńskiej 4 w godzinach pracy biura od 7.00 do 14-00.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamówienia należy uzyskać w ramach
wizji lokalnej i zapoznania się z dokumentacja budowlaną przechowywaną w siedzibie
Zamawiającego.
Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom jest możliwe tylko za zgodą Zamawiającego i
tylko tym podwykonawcom, na których Zamawiający wyrazi zgodę. Negocjacje w tym zakresie
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mogą dotyczyć zakresu podzlecenia robót, podziału kompetencji oraz wpływu na harmonogram
wykonania zadania.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy, za szkody
wyrządzone podczas budowy oraz ewentualnie wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze
strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada także za szkody
lub wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób którym powierzył
wykonanie określonych robót.
Kod CPV zamówienia: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

4. Roboty uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie
publiczne dotyczy tego samego rodzaju dostaw, usług lub robót budowlanych oraz możliwość
udzielenia takiego zamówienia publicznego została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w
umowie z wykonawcą.

5. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): działka 311 zlokalizowana w miejscowości Czernikowo
w województwie kujawsko – pomorskim, obręb 0001 gm. Czernikowo.
Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 31.08.2017r.

6. Okres związania z ofertą
Min. 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 10 niniejszego
zapytania.

7.

Warunki udziału w postępowaniu
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający następujące warunki:
i)

prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;

ii) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
iii) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia;
iv) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
v) nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości;
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vi) zapoznają się z dokumentacją techniczną i dokonają wizji lokalnej na miejscu

realizacji przedmiotu zamówienia.
b) Wykluczeniu będą podlegać Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani kapitałowo lub
osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
i)

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

ii) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
iv) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia kryteriów
Kryteria oceny oferty:
a) Cena netto – 70%
b) Okres gwarancji wykonanych robót (liczony w miesiącach) – 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 70 pkt) wyliczona według wzoru:
najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert
--------------------------------------------------------------- x 70
cena netto wskazana w badanej ofercie
Brane pod uwagę będę wartości netto (bez podatku VAT) wyrażona w PLN.

Okres gwarancji wykonanych robót (liczony w miesiącach): 30% - wartość punktowa kryterium
„Okres gwarancji wykonanych robót” (max 30 pkt.) wyliczony według wzoru:
Okres gwarancji wykonanych robot (w miesiącach) wskazany w badanej ofercie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 30
Najdłuższy okres gwarancji wykonanych robot wśród otrzymanych ofert
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Wyniki dokonywanych obliczeń podlegać będą zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, stanowiących sumę punktów
uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. Maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania: 100 pkt.

9. Sposób przygotowania oferty i załączników
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, komputerowo. Oferta powinna
zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione przez Oferenta do składania ofert i jako skan
załączona do widomości e-mail.
W treści oferty powinny zostać ujęte informacje pozwalające na dokonanie ich porównania w
oparciu o opisane w pkt 8 tj. kryteria wyboru. Jeśli w treści oferty zabraknie ww. informacji lub
będzie niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo pisemnie zwrócić się do Oferenta w celu
uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 Dane identyfikacyjne oferenta tj. zawierać pełną nazwę i adres wystawcy oferty (np.
zostać opatrzona pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzona na papierze
firmowym)
 Datę sporządzenia oferty
 Wartość oferty netto, brutto, VAT (cena netto stanowi kryterium wyboru). W ofercie
powinna być wskazane cena netto za wykonanie robót budowlanych wyrażone w PLN.
 Okres gwarancji w miesiącach (stanowi kryterium wyboru)
 Termin realizacji zamówienia
 Termin ważności oferty
 Podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu wraz z
pieczęcią firmową.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta może zawierać inne
dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty itp.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Do oferty należy dołączyć:
a) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, o sytuacji
ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia oraz o tym nie został
podstawiony w stan likwidacji lub upadłości (załącznik nr 1);
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2);
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
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d) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
wymagane przepisami Ustawy Prawo Budowlane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o zakresie wskazanym w dokumentacji budowlanej oraz przynależności do Izby
Budowlanej osoby oddelegowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy;

10. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami powinna stanowić skan
podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) na adres
e-mail: biuro@usm.com.pl lub na adres Zamawiającego tj. Usługi Ślusarsko Mechaniczne Marcin
Zglinicki ul. Toruńska 4, 87-640 Czernikowo.
Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2017r. do godziny 23:59. Terminem złożenia oferty jest
termin jej wpływu do Zamawiającego (ma to zastosowanie również w przypadku ofert
papierowych przesyłanych pocztą, kurierem, czy doręczonych osobiście). Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.

11. Rozstrzygnięcie zamówienia
Zamówienie zostanie rozstrzygnięte w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia terminu
składania ofert.
Na stronie internetowej Zamawiającego (www.gieciewalcowanie.pl) zostanie upubliczniony
protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie oferty przez Oferenta jest traktowane jako
zgoda na upublicznienie szczegółów oferty, zgodnie z zapisami pkt 13 niniejszego zapytania.
Ranking ofert zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria wyboru opisane w pkt 8 niniejszego
zapytania.
Po opublikowaniu protokołu do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania
zostanie skierowana umowa, której treść będzie wynikać z zapisów niniejszego zapytania oraz
wygranej oferty.
W przypadku, gdy podmiot który został wybrany zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający
ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności
najkorzystniejszych ofert lub może unieważnić zamówienie.

12. Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w
okolicznościach określonych poniżej:
a) zmiana terminu umowy – w przypadku gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji
umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i
niezależnych od niego np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in.
klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania wojskowe. Ciężar udowodnienia
wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy. Niedotrzymanie pierwotnego
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terminu z przyczyn innych niż wymienione skutkować będzie naliczeniem za każdy dzień
opóźnienia kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.
b) zmiana terminu płatności, ponieważ harmonogram płatność nie podlega ocenie i na jego
podstawie nie jest dokonywany wybór Wykonawcy.
c) zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.

13. Pozostałe informacje
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych
przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Złożenie oferty na stanowi zawarcia umowy.
Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami.
W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza
możliwość składania uzupełnień do oferty na podstawie uprzedniego, pisemnego wezwania przez
Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego
prowadzenia bez podania przyczyny.

14. Wykaz załączników
Załącznik nr 1: oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia oraz o
tym nie został podstawiony w stan likwidacji lub upadłości;
Załącznik nr 2: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
Załącznik nr 3: kopie Opisu Technicznego Architektury Budynku z projektu budowlanego oraz
Opisów Technicznych z projektów branżowych.
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Załącznik nr 1 do oferty - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, o sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia oraz o tym, że nie został podstawiony w stan likwidacji lub upadłości

………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….……………………
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………..…………., ja niżej

podpisany ……………………………………………………………………….……………………. działając w imieniu i na rzecz
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że ……………………………………………………………….……………………………………………..………….:
(nazwa Oferenta)

1) prowadzimy działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia;
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
ludzkim i technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia;
4) posiadamy uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, o ile przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
5) przedsiębiorstwo jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwi realizacji
zamówienie,
6) przedsiębiorstwo nie zostało postawione w stan likwidacji lub upadłości.

…………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)
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Załącznik nr 2 do oferty - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

………………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………….……………………
(pieczęć Oferenta)

OŚWIADCZENIE

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia ……………………………………………………………..…………., ja niżej

podpisany ……………………………………………………………………….……………………. działając w imieniu i na rzecz
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Oferenta)

oświadczam, że ……………………………………………………………….……………………………………………..………….:
(nazwa Oferenta)

nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe 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 i 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 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 z linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby/osób
upoważnionych do składania ofert
w imieniu Oferenta)
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