Bukowno,25.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

I. ZAMAWIAJĄCY:
GRZANPOL Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak sp.j.
Adres: ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno
Tel. 32 623 20 53
Faks. 32 623 20 53 w. 22
Adres e-mail: joanna.slezak@grzanpol.com.pl
Internet: www.grzanpol.com.pl
NIP: 9252000493
Regon: 80080488

II. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Joanna Ślęzak – współwłaściciel
Arkadiusz Grzanka – współwłaściciel

III. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizacja projektu pt. „Wdrożenie autorskich wyników badań B+R pozwalających na produkcję
sznurków nabłyszczanych przeznaczonych do stosowania w kontakcie z żywnością.” dofinansowanego w
ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 20142020
NR PROJEKTU : RPMP.03.04.04-12-0101/17

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Budowa hali produkcyjno – magazynowej wd. załączonych przedmiarów
Kod CPV:
45000000-7 Roboty Budowlane

V. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności – konkurs ofert

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 31.12.2017r

VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1.
a)

Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się:
podmioty powiązane osobowo i 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 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.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O
ZAMÓWIENIE
W celu potwierdzenia, spełnienia przez Wykonawców warunków, których opis sposobu spełniania określony został
przez Zamawiającego w Rozdziale VII niniejszego Zaproszenia, Zamawiający wymaga następujących oświadczeń:
a)
IX.
1.

oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2 do Zaproszenia/Ogłoszenia
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać pisemnie lub osobiście w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. .I niniejszego
zapytania (liczy się data wpływu do Zamawiającego) bądź elektronicznie w formie email na adres
joanna.slezak@grzanpol.com.pl

2.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2017r godzi. 16:00

3.

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo
wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.

4.

Ofertę papierową należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Oferta na budowę hali produkcyjno – magazynowej”

5.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą

6.

Oferty złożone po terminie. nie będą rozpatrywane

7.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

elektroniczną.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy są związani ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

XI.
1.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie przedmiarów i dokumentacji technicznej będących
załącznikami do niniejszego zapytania

2.

Oferta powinna zawierać całościową wycenę wszystkich prac budowlanych

3.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Oferenta
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej
odrzucenie.

4.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

5.

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta i
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Oferenta w treści zgodnej z Zaproszeniem.

6.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.

Ofertę należy sporządzić pisemnie lub elektroniczne w języku polskim w jednym egzemplarzu.

8.

Oferent może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.

9.

Strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do których Oferent

zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom

postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją
oznaczając.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1.

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, lub EUR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.

Cena całkowita netto oraz brutto w PLN lub netto EUR

3.

Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać:
wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu/Ogłoszeniu, wszelkie
zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
realizacji całości zamówienia oraz ewentualne upusty.

4.

Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z
2001 r. Nr 97 poz. 1050 z późn. zm.), tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą
kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

5.

Ceną oferty jest kwota (wraz z podatkiem od towarów i usług) za realizację przedmiotu zamówienia
wymieniona w Formularzu Oferty.

XIII. OCENA OFERT:
1.

Oferty Wykonawców, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu oraz, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w
opisie przedmiotu zamówienia.

2.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.

Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zaproszeniu/Ogłoszeniu zostaną
odrzucone, pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.

4.

Zamawiający dokona oceny punktowej złożonych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
nazwa kryterium

waga kryterium

cena oferty (netto)

60%

Gwarancja na wykonane prace

40%

Ceną oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto za całość zamówienia wskazaną w Załączniku nr
1 do Zaproszenia/Ogłoszenia.
5.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach ww. kryteriów
a. obliczonego w poniższy sposób:

6.

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji projektu,
zamawiający będzie musiał rozstrzygnąć wybór wykonawcy z pomiędzy kilku ofert najkorzystniejszych pod
względem ekonomicznym zwróci się do takich oferentów z dodatkowym zapytaniem z kryterium oceny z pkt
widzenia oddziaływania na środowisko i klimat

7.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z pkt widzenia ochrony środowiska ze
względu na rodzaj zamówienia,, zamawiający dokona wyboru oferty z niższą ceną.

8.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i gwarancji krótszej niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

S= C*0,60 + G*0,40
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja
Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
G = (Gof/Gmax) x 100
gdzie:
G– ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w miesiącach

Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach ,Gof – proponowany okres gwarancji w miesiącach danej oferty

XIV. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla
Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą
zmiany dotyczące w szczególności:
1.
2.
3.

Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych
lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy Wykonawcy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej itp.
Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,

4.

Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki
pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy,

5.

Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy/Oferenta, Warunki dokonania
zmian: wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być
dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem
nieważności.

6.

7.

Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień uzupełniających), wstrzymujących
lub opóźniających realizację robót, jak również wykonywania koniecznych lub uzasadnionych rozwiązań
zamiennych w stosunku do projektowanych.
Udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego, wykonania robót zamiennych (zgodnych z opisem
przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia
podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.
Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego
prawidłowego wykonania wynikających m.in.:



z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.

Roboty zamienne, oznaczają roboty wykonywane w zastępstwie robót pierwotnie przewidzianych do
wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, uzasadnione technologicznie koniecznością realizacji
danego zamierzenia budowlanego w związku z niemożnością realizacji robót w pierwotnie przewidziany
sposób.

XV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50 %
wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z
przedmiotem i zakresem zamówienia podstawowego.
Zamówienia uzupełniające na roboty budowlane, o których mowa powyżej będą polegały na wykonaniu
podobnych robót związanych z budową zaplecza socjalno – biurowego .
Zamówienie uzupełniające dotyczące podobnych robót budowlanych będzie możliwe w zakresie wszystkich
branż objętych zamówieniem podstawowym i na warunkach jak w zamówieniu podstawowym.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
oferty w niniejszym postępowaniu.

2.

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyla się od podpisania umowy,
Zamawiający ma prawo wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.

4.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny.
-

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku

przewyższenia kwoty przeznaczonej na realizacje zadania.

XVII. ZASTOSOWANE ŚRODKI UPUBLICZNIENIA INFORMACJI O ZAMÓWIENIU:
1.

Wysłanie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych dostawców,

2.

Zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej wnioskodawcy www.grzanpol.com.pl

3.

Zamieszczanie zapytania ofertowego siedzibie firmy pod adresem 32-332 Bukowno ul. Kolejowa 50 na
tablicy ogłoszeń.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI:
1.

Wzór formularza ofertowego

2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

3.

Przedmiary (zamieszczone w odrębnym pliku)

4.

Dokumentacja techniczna z projektu budowlanego (zamieszczona w odrębnym pliku)

Z wyrazami szacunku,

……………………………………………

