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ZłPYtl'lNIE OFERTOWE

Wie.iskie"

§ĘHLHE$§i
94 iJx 36 45

zamawiaiacy:
BIURKOM - FLAMPOL Sp. z o.o.
Szeligowo 1

78-3ż5 Redło
Tel: (94) 36 45 543, (94) 36 45 343
Fax: (94) 36 45 409

W związku z rea|izacją proj ektu
pt. ,,Poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez usprawnienie cyklu

produkcyjne go w zakładzie"
ręalizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ż014 - żOż0,

PoddziaŁania4.2. ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój"

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót budowlanych oraz instalacji fotowoltaicznej
w Z akładzie P rzetwó r s tw a D zic zy zny w S z e l i gowi e.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obej muj e wykonanie :

1) Rozbudowypomieszczeń pakowni wyrobów. Dobudowy pomieszczeń myjni pojemników:
a) roboty budowlane
b) roboĘ elektryczne
c) zewnęttzne sieci kana|izacji sanitamej i deszczowej.

2) Budowy chłodni składowej wolnostojącej:
a) roboĘ budowlanę
b) roboty elektryczne
c) zewnęttzne sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej.

3) Przebudowy placu i budowę chodnika w obrębie chłodni składowej wolnostojącej.

4) Dostawy i montażu,instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowy zakres robót i dostaw dotyczących przedmiotu zamówienia określają
przedmiary robót - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

;_

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dwoma projektami budowlanymi oraz
pozwoleniami na budowę - Decyzja w 28212015 z dnia 16.11.2015 r. oraz Decyzja rlr
28312015 z dnia 16.II.żC15 r. wydane przóz Starostę Świdwińskiego (dokumenty do wglądu
w siedzibie Zamawiającego: Szeligowo 1, 78-3ż5 Redło).
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il. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce wykonania zamówienia: Szeligowo I,78-3ż5 Redło (działki nr: 3513,3517,3518 -

obręb 0063 Szeligowo).

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 30 września 2016 r.

III.W I IIDZTAŁIJ W
WYKLUCZENIA ,'.i: 

]..

O udzielenię Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci,którzy:' ' ,,,;,l,' I

1, Posiadają uprawnienia do wykonyrvania dziaŁa|ności objętej przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenię otaz dysponują potencjałem

technicznym (łącznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbędnym do wykonania
zamówieni a (również poprzez osoby podwykonawców).

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

4. Nie są powiązani (osobowo lub kapitałowo) z ZamawiĄącym lub osobami
upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawia)ącego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Ofęrenta.

5. Posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową na prowadzenie prac budowlanych,
zabezpieczającą interesy Zamawiającego na wypadek pozaru lub innych zniszczeń
mogących wystąpić podczas prowadzenia robót w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego na|eży złożyó oświadczenie wg
Zalącznik n r 3 do Zapytania ofertowego.

wzoru stanowiącego

IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

kryteria wvboru obligatoryine:
. wypełnienie zalącznika nr 2 do zapytania ofertowego, który jednocześnie stanowi

Fotmularz Ofertowy
. Gotowość wykonania zamówienia we wskazanymterminię
. spełnienie warunków udziału w postępowaniu ofertowym wskazanych w pkt. Iil

ZapyĄania ofertowego, azęgo potwierdzeniem będzie przedstawienie Załącznika nr 3 do
Zapytania ofertowego.

:

Lp. Nazwa Waga kryterium

l cena netto 75%

2. Doświadczenie 15%

2. Okres gwarancji l0%

Razem 100 o/o

2

@
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Łączna ilość punktów uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S = C x75oń* D x 1,5 oń + Gx 10 %

gdzie S - suma uzyskanych punktów
C - punkty w ramach kryterium: cena netto
D - punkty w ramach kryterium: doświadczenie
G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji

Kryterium 1- Cena netto

C: (Cmin lCof) x 100 gdzie:

Kryterium 2 - Doświadczenie

P: (Dof / Dmax) x 100 gdzie:

Kryterium 3 - Okres gwarancji

G: (Gof / Gmax) x 100 gdzie:

Cmin - najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof - cena proponowana w danej ofęrcie
C - Itczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium cena netto

Dof - wykaz zreallzowanych w latach 2011-2015 robót
budowlanych w przemyśle spożyłvczym o wartości
pojedynczego z|ecenia w kwocie co najmniej I,5 mlnzł
netto (w zakresię budowy / rozbudowy obiektów wtaz z
towarzyszącą infrastrukturą dróg i placów)
Dmax największa wśród złożonych ofert Ltczba
zrealizowanych w latach 20II-20I5 robót budowlanych
w przemyśle spoźywczym o wartości ppjedynczego
zlecenia w kwocie co najmniej 1,5 mln zł netto (w
zakresie budowy / rozbudowy obiektów wraz z
towarzyszącą infrastrukturą dróg i placów)
D * liczba przyznulych dla danej oferty punktów za
kryterium doświadczenie

Gof - okres gwarancji proponowany w danej ofercie
Gmax - najdłaższy okłes gwarancji wśród złożonych
ofert
G - Itczba przyznanych dla danej oferty punktów za
kryterium okres gwarancji

Warunkiem ptzyznania odpowiedniej liczby punktów w ramach poszczegilnych kryteriów
jest zarlięszczęnię w ofercie odpowiednich informacji potwierdzających spełnienie
określonych kryteriów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta" która uzyska najw}rższa ilość punktów oraz
spełni kr}rteria wyboru obligatoryjne. ,

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego: Szeligowo 1, 78-325 Redło

V.

,fu
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Termin składania ofert:

Do 5 lutego 2016 roku, godz. 16 00

Sposób składania / przygotowania ofert:

1. Oferta powinna być sporządzonaw formie papierowej i dostarczona do Zama-wiającego:
pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
UWAGA: W prz}rpadku w},syłania ofert}, za pośrednictwem poczt}, (trad}zc}zjnej.

kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego.
2. Każdy Ofęrent może złożyó tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy sporządzió na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik

nr 2 do Zapytania ofertowego.
4. Oferta musi byó sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania Oferenta.
5. Ofęrta musi zawięrać: cenę ofertową brutto, cenę netto oraz nalężny podatek YNI, za

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaplĄ.aniu
ofertowym,

6. Oferta musi byó opatrzona pieczątką firmową Oferenta, posiadać datę sporządzenia,
zawlęraó adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP oraz
REGoN,

7. Oferta musi byó wazna co najmniej do 1 marca 2016 r.

8. Oferty złożonę po terminie nie będą rozpatry"wane.
9. Wraz z ofertą należy dostarczyć podpisane oświadczenie według wzoru zgodnego z

Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

VI. ROZSTRZYGNIECIE / WYBOR OFERT

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego (wybór Oferenta) nastąpi po rozpŃrzeniu
złożonych ofert w terminie do 14 dni od daĘ upływu terminu składania ofert.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego zostanie opublikowana na skonie
internetowej Zarnawiającego: ru,rą,łv.lriurkQlj.pl oraz' zostanię wysłana do wszystkich
o ferentóq którzy złoży|i w ażnę ofeńy.

Zamawiający zastrzega mozliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania
wyboru którejkolwięk zę złożonych ofert. Przyczyną zamknięcia postępowania ofertowego
bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert moze być np. przekroczenie
zap|anowanego przez ZamawiEącego kosztu wykonania przedmiotu zamowienia.

VU. POSTANOWIENIAKOŃCOWE

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
doĘczący ch treści złożony ch ofert.

2. Oferęnt może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaó swoją ofertę.
3. Oferty niespełniające wymogów, zawartych w zaplĄaniu ofertowym, nie bę&ą

rozpatrywane.
4. Zamawi:ający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź

alternatywnych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia ofert, których zakres mer}toryczny lub

rużąco niska cena będą budziły uzasadnione wątpliwości.

^&z-



§
Eł*óFĘJ§,{I Fra6{j{Ę R§rxY

rAffi§c, R§a&KJ
$B§żAnćB? lryEJer(€§

,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

6. Wszelkie nazw własne materiałów, wyrobów, urządzęń bądź technologii oraz nazwy
producentów wskazane w np.: dokumentacji technicznej / projektowej l przedmtarze
robót budowlanych zostały użlĄe przykładowo. Oferent może zaproponowaĆ

równowazny zamiennik o tożsamej jakości, funkcjonalności i parametrach technicznych
oraz użlĄkov\ych.

7. ZwybranymOferentem zawartazostanie umowa w formie pisemnej.

8. W umowie z wybranym Oferentem określone zostaną następujące warunki płatnoŚci:

płatności będą dokonywane sukceslrvnie po zręa|izowaniu danego etapu robót

budowlanych na podstawie wystawionych faktur.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmianv postanowień zawańej umowy z
w}zbran}zm Oferentem w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
ofęrenta. Powyższe zmiany mogą wystąpić stosownie do potrzeb (m.in. w przlpadku
obligatoryjnej korekty zakresu rzęazowęgo dokonanej na pisemne wezwanie Agencji
Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa, mającej istotny wpływ na przedmiot
udzielonego zamówienia; zmtany terminu rca|izacji zamówienia), jedynie w przypadku
zgody obydwu stron rrmowy. Każda zmiana treści umowy powinna zostaĆ

udokumentowana w formie pisemnej (w formie aneksu do zawafisj umowy) pod rygorem
niewazności.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jest
pan Józef Nowaczyk, tęl. 604-101-371, adres e-mail: jozef.nowaczyk@biurkom.pl.

Załączniki do Zapy tania ofertowego :

Załączniknr 1 - Przedmiary robót / specyfikacja dostaw
ZŃącznlknr ż- Formularz ofertowy
Załączniknr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym

PREZES ZARZĄDU


