Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Książ Wlkp., dnia 15.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Kompleksowa budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym”
Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu
prowadzonym w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki
regionu” w ramach Poddziałania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.
1. Określenie zamawiającego
WALCZAK spółka jawna
ul. Dworcowa 1
63-130 Książ Wlkp.
NIP 785-16-65-737
REGON 411417176
KRS 0000004931
Adres do doręczeń:
WALCZAK spółka jawna
Radoszkowo Drugie 35
63-130 Książ Wlkp.
2. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert
dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:
1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe
www.walczakparkiety.pl/ogloszenia
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4. Określenie przedmiotu zamówienia
4.1 Rodzaj zamówienia
roboty budowlane

4.2 Przedmiot zamówienia

4.2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Kod CPV

45000000-7
45200000-9
45213200-5
45213250-0
45210000-2
45211350-7
45111200-0
44111000-1
44111100-2
44114000-2
44111200-3
44111800-9
45223500-1
44300000-3
45262500-6
45320000-6
44111500-6
44232000-5
44112400-2
45261000-4
44192000-2
45430000-0
45421100-5
44221000-5
44112310-4
44111600-7
45443000-4
45324000-4
45410000-4
45432110-8
44113200-7
45442100-8
44111400-5
45310000-3
45330000-9
44163000-0
45332400-7

Nazwa

Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
Roboty budowlane w zakresie budynków
Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Materiały budowlane
Cegły
Beton
Cement
Zaprawa (murarska)
Konstrukcje z betonu zbrojonego
Kabel, drut i podobne wyroby
Roboty murarskie i murowe
Roboty izolacyjne
Izolatory i osprzęt izolujący
Drewniane konstrukcje dachowe
Dach
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Inne różne materiały budowlane
Pokrywanie podłóg i ścian
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Okna, drzwi i podobne elementy
Ścianki działowe
Bloki
Roboty elewacyjne
Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Tynkowanie
Kładzenie podłóg
Płytki
Roboty malarskie
Farby i okładziny ścienne
Roboty instalacyjne elektryczne
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Rury i osprzęt
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.2 Nazwa przedmiotu zamówienia

Kompleksowa budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym

4.2.3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
socjalnym o powierzchni użytkowej 1’664,42 m2 (część produkcyjno-magazynowa 1’550 m2,
część socjalna 114,42 m2) w zakładzie firmy WALCZAK sp.j. w Radoszkowie Drugim 35, 63-130
Książ Wlkp. zgodnie z projektem budowlanym (pozwolenie na budowę AB.6740.56.2016). Oferta
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powinna uwzględniać całkowity koszt budowy hali według projektu wraz z materiałami i ich
dostawą, w tym wraz z pracami ziemnymi, stolarką okienną i drzwiową (bramy wjazdowe
segmentowe sterowane elektrycznie), instalacjami (wodną, kanalizacyjną, grzewczą, p.poż,
elektryczną), pomieszczeniami socjalnymi wyposażonymi w sanitariaty oraz zabezpieczeniem
terenu na czas budowy. Dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w zakładzie firmy
WALCZAK sp.j. w Radoszkowie Drugim 35, 63-130 Książ Wlkp. oraz pod linkiem:
www.walczakparkiety.pl/dokumentacja_hala.pdf

4.2.4 Materiały / technologie równoważne

Jeżeli w dokumentacji projektowej, technicznej oraz opisie przedmiotu zamówienia zastosowano
wskazanie nazwy własnej lub technologii, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy
technologii i rozwiązań równoważnych, tj. nie obniżających standardów oraz wymagań
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego. W związku z tym
wszystkie opisy i wskazania zawierające funkcje i wymagania związane z korzyściami
i funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego, powinny być traktowane jako
wskazania wymagań dotyczą warunków równoważności. Ewentualne nazwy mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający
dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów lub technologii
niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
(lub równoważnych) niż określone w tej dokumentacji. Każdy z oferentów może zastosować
materiały i technologie równoważne / równorzędne odpowiadające parametrom technicznym
materiałom i technologią zawartych w w/w dokumentacji.

4.2.5 Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 3-letniej gwarancji na roboty budowlane od
momentu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem odbioru
końcowego robót budowlanych) z wyłączeniem elementów, dla których obowiązują odmienne
okresy gwarancyjne (np. gwarancje producentów) lub są regulowane przepisami prawa.

4.3 Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
6. Termin wykonania zamówienia
30.11.2016 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Warunek
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym
mowa w punkcie 18 niniejszego zapytania
Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

posiadania
uprawnień
do
wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania,

posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania
odpowiednim
potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Sposób oceny spełnienia warunku
Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element
formularza oferty.
Oświadczenie Wykonawcy stanowiące element
formularza oferty.
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8. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium przez Wykonawców

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
9.1 Kryteria oceny oferty

1. Cena – cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu robót zgodnie z projektem i zapytaniem

9.2 Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny oferty
Kryterium

Cena

Waga kryterium
100 %

9.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
Kryterium

Sposób oceny kryterium

ceny w walutach obcych będą przeliczane na

cena najniższa / cena badana

Cena

PLN po kursie średnim NBP z dnia wystawienia
oferty
10.

* 100 punktów * 100%

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć pod adresem (adres do doręczeń) podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania,
w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00
Oferta musi wpłynąć do dnia 08.07.2016 r., do godziny 16:00

11.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem (adres do doręczeń) podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2016 r. o godz. 13:00

12.

Termin związania ofertą
31.07.2016

13.

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i dodatkowych.
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w przetargu zamówień uzupełniających
i dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 5% wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

14.

Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i
zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do
momentu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać:
a. nazwą i adresem wykonawcy
b. nazwą i adresem zamawiającego
c. adnotacją „OFERTA”
d. nazwą przedmiotu zamówienia
e. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”
15.

Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w
imieniu beneficjenta 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli,
e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem.
16.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron,
wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy.
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Załącznik nr 1. Wzór oferty
ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:

Przedmiot zamówienia:
WYKONAWCA

WALCZAK spółka jawna

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

Kompleksowa budowa hali produkcyjno-magazynowej
z zapleczem socjalnym

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
Oświadczenia:

Niniejszym oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązana/y
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumiemy 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 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
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niniejszym oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące:





WARUNKI OFERTY

Przedmiot oferty (według oznaczeń
Wykonawcy):
Specyfikacja przedmiotu oferty:

Termin związania ofertą:



posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności,

posiadania,

jeżeli

przepisy

prawa

nakładają

obowiązek

ich

posiadania wiedzy i doświadczenia,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

w załączeniu

Wykonawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji
przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego określonymi
w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że wszelkie rozbieżności
w zakresie specyfikacji rozstrzygane będą na podstawie treści
zapytania.
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Całkowita cena oferty obejmująca
wymagany
przez
Zamawiającego
zakres:
Osoba
do
kontaktu ze
strony
Wykonawcy (imię, nazwisko, numer
telefonu, e-mail)

Załączniki
(wymienić
dokumenty
załączone do formularza oferty):
Miejscowość, data, podpis osoby
reprezentującej Wykonawcę i pieczęć
Wykonawcy:

1.
2.

Specyfikacja przedmiotu oferty

3.

Strona 7 z 7

