Radzymin, 19-01-2017 r.
Miejscowość, data
PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 149
NIP 1250004755, REGON 011547359
tel.: (22) 786 62 97, fax: (22) 786 66 21
e-mail: biuro@provitus.com.pl
Dane identyfikacyjne zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania:
Modernizacja ścian na hali produkcyjnej
A) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Modernizacja ścian na hali produkcyjnej - według załącznika nr 1 (przedmiar robót).
Miejsce realizacji: Zakład w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Magazynowa 4.
Zakres prac objętych zapytaniem i przedmiarem obejmuje pomieszczenia: hala produkcji, myjka (przygotowalnia
zasmażki), przygotowalnia zalewy, hala (produkcji) zasmażanych.
Z niniejszego zapytania i przedmiaru wyłączono pomieszczenia: magazyn nr 6 (magazyn surowca) i korytarz
przejściowy. Będą one objęte odrębnym postępowaniem.
W przypadku potrzeby wglądu do projektu udostępniamy go w naszej siedzibie.
Informujemy, iż wszelkie użyte w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi
nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe. Dopuszczalne jest
zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach
technicznych i jakościowych.
W związku z koniecznością funkcjonowania zakładu poszczególne pomieszczenia będą udostępniane do prac etapami.
Materiały użyte powinny być odporne na środowisko wilgotne i zakwaszone. Fugi winny być odporne na mycie
ciśnieniowe i chemiczne, oraz posiadać odporność na grzyby i pleśnie.
B) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonywali prace
tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie (A).
C) KRYTERIA OCENY OFERT - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria
1.

Cena netto

80%

2.

Okres gwarancji (w miesiącach)

20%

D) OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa to 3. Punkty są
przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów
zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego tego kryterium. Wygrywa oferta która zdobędzie
największą ilość punktów.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który
wskazał niższą cenę, następnie ten, który udzieli dłuższej gwarancji. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia - ten,
który w liście referencyjnej wskaże większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie (B).
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E) INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego i przedmiaru,
- niekompletne lub nie zawierające informacji wymienionych w punkcie (J),
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości
co do bezstronności tych osób.

F) TERMIN SKŁADANIA OFERT - upływa w dniu:

06.02.2017 r.

G) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia
upływa w dniu:

10.10.2017 r.

H) OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W:

PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 149
e-mail: biuro@provitus.com.pl

I) AKCEPTOWALNE FORMY SKŁADANIA OFERT:

osobiście, listem, pocztą kurierską na adres:
PROVITUS Dąbrowscy, Malesa Spółka Jawna
05-250 Radzymin, ul. Weteranów 149
lub
drogą elektroniczną na adres e-mail:
biuro@provitus.com.pl

J) WYMAGANA ZAWARTOŚĆ OFERT:
Oferta musi zawierać:
- dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę i adres) - na papierze firmowym i/lub w formie pieczęci,
- datę sporządzenia dokumentu,
- imię, nazwisko i podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu,
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- czas realizacji zamówienia (wyrażony w tygodniach),
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- termin realizacji zamówienia (okres od - do),
- termin ważności oferty,
- listę referencyjną, czyli wykaz tożsamych lub podobnych prac, zrealizowanych w ostatnich 3 latach przez oferenta.
Oferta powinna zawierać:
- warunki płatności,
- pieczęcie firmowe i/lub imienne,
- kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji kosztorysowej w formie uproszczonej wg wzoru (załącznika nr 2).
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Oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu
oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za
wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za
datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać
opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Ponadto oferta powinna
zawierać kosztorys ofertowy z wyceną każdej pozycji przedmiaru (załącznika nr 1) wg wzoru kosztorysu ofertowego
(załącznika nr 2).
Wskazane jest, aby oferty zawierały inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania
dotyczące konserwacji, itp.
K) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Oferty muszą obejmować cały zakres przedmiaru.
L) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których
konieczność wykonania pojawi się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego
wykonania zamówienia podstawowego, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z
Wykonawcą.
W przypadku stwierdzenia w toku przygotowywania oferty konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres
przedmiaru (załącznika nr 1), w ofercie można zamieścić stosowną klauzulę o koniecznych pracach dodatkowych, a ich
koszt podać w ofercie odrębnie, poza zakresem podstawowym przedmiaru, oferty i zamówienia.
Elementy wykraczające poza zakres zapytania i przedmiaru, będą objęte odrębnymi postępowaniami ofertowymi.
M) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego. Informacja o wyniku
postępowania zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie
ofertowe, oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
http://provitus.com.pl/
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