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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:
Grzegorz Woźniak Victoria
Mników318
30 - 084 Miników

Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Małopolskiego, na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska

REALIZACJAPROJEKTUW RAMACH: Działanie 3.4. Rozwój i konkurencyjność małopolskich
MŚP

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP

Rozwój potencjału przedsiębiorstwa Victoria poprzez
TYTUŁPROJEKTU: wdrożenie w produkcji gąbki florystycznej innowacji

procesowej opracowanej w wyniku przeprowadzonych
samodzielnie prac badawczo - rozwojowych.

Roboty budowlane
RODZAJZAMÓWIENIA

Rozbudowa budynku zakładu o część produkcyjną
NAZWAZAMÓWIENIA

45262800-9 Rozbudowa budynków
KODCPV

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniżej wskazanych wartości niematerialnych i prawnych:

1.
Przedmiot zamówią obejmuje
-rozbudowę budynku zakładu o część produkcyjną
Rozbudowa będzie prowadzona zgodnie z Projektem
wykonawczym.

1 sztuka

Zakres prac obejmuje budowę budynku o wymiarach:

16m x 24m.
Zakres robót:

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe

obsługa geodezyjna,

- Roboty ziemne
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wykonanie wykopów pod stopy i podwaliny,
korytowanie pod posadzkę
- Roboty budowlane
montaż konstrukcji stalowych,
montaż obudowy dachu,
montaż obudowy ścian zewnętrznych,
montaż obudowy ścian wewnętrznych,
wykonanie posadzki,
montaż bram i drzwi,
- Roboty wykończeniowe i instalacyjne
montaż rynien i rur spustowych,
wykonanie instalacji elektrycznej,
wykonanie instalacji wentylacyjnej,

Warunkiem niezbędnym do złożenia oferty jest zapoznanie
się Oferenta z posiadaną dokumentacją techniczną w tym z
Projektem oraz wizją lokalną na terenie przewidzianym pod
inwestycję
Inwestycja usytuowana będzie pod adresem:
Mników318
Działka o numerze: 1523/8

Dane kubaturowe
Powierzchnia działki / teren inwestycji: 8065 m2
Łączna powierzchnia projektowanej zabudowy: 384 m2
Powierzchnia użytkowa projektowanej zabudowy:
361,77 m2
Istniejąca i projektowana powierzchnia zabudowy łącznie:
2648,4 m2

Pełna dokumentacja techniczna w tym Projekt jest
udostępniona do wglądu w siedzibie Zamawiającego
Mników 318, 30 - 084 Miników po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

SPOSÓB OCENY OFERT:

A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia Wykonawcy. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia.

B. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń
Wykonawcy (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie
właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
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C. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia
ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia.

D. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria;
./ Cena
./ Okres gwarancji

E. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
./ nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego ze względu na niezapewnienie minimalnych

warunków technicznych zawartych w zapytaniu;
./ zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego

postępowania.
F. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:
./ Cena (C) - 80 pkt
./ Okres gwarancji (G) - 20 pkt

Zasady oceny kryterium "Cena"
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = (Cmin / Ci) • Max (C)

gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena";

Zasady oceny kryterium "Okres gwarancji"
W zakresie kryterium "Okres gwarancji" punkty zostaną przyznane według następującego schematu:
1) najdłuższy okres gwarancji - 20 pkt.
2) minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy (wymagany okres/warunek gwarancji) - O pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca naj korzystniejszy bilans ww.
kryteriów.

PODMIOTY DOPUSZCZONE DO SKŁADANIA OFERT

Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań

w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo oraz

kapitałowo, gdzie poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między Zamawiającym a Oferentem, polegające 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 w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie podpisanego oświadczenia dostarczonego przez

Oferenta.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna być przekazana:

a) osobiście lub pocztą (w zamkniętej kopercie) na adres: Victoria Grzegorz Woźniak,
Mników 318, 32- 084 Morawica

b) na adres e-mail: victoriadotacje@gmail.com

TERMIN SKŁADANIA OFERT I PUBLIKACJA WYNIKÓW:

Wpłynięcia ich do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 14.04.2017 roku o godzinie 24:00.

Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach naboru pocztą e-mail.

Wyniki rozstrzygnięcia naboru ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe zostaną także
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.victoriasponge.eu

WAŻNOŚĆ OFERTY:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferta powinna być ważna przez 6 miesięcy od momentu złożenia Oferty. Oferty nieopatrzone datą

ważności traktuje się, jako oferty ważne przez 6 miesięcy od momentu wpływu oferty, jako

odpowiedź na Zapytanie ofertowe.

Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje:

./ Nazwę i adres oferenta

./ Datę sporządzenia oferty

./ Termin ważność oferty

./ Koncepcję proponowanego rozwiązania

./ Cenę całkowitą netto i brutto dla zamówienia

./ Warunki gwarancji

./ Okres realizacji zamówienia .

.,/' Oświadczenie, o którym mowa w opisie podmiotów dopuszczonych do składania ofert, a

które stanowi załącznik do niniejszego Zapytania.

INNE INFORMACJE:

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.victoriasponge.eu
oraz wysłano pocztą e-mail, do co najmniej trzech potencjalnych oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach
zamówienia na każdym etapie jego realizacji. O każdej zmianie oferenci zostaną powiadomieni
poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji na w/w stronie internetowej. O zmianie zostaną także
powiadomieni pocztą e-mail oferenci, do których wysłano Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania
bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne roboty budowlane.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
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Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona w języku polskim. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być poprawnie przetłumaczone przez Oferenta na język polski.

Ceny podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczona po kursie średnim NBP (Tabela A)
obowiązującym na dzień przygotowania oferty (tj. data sporządzania oferty; jeżeli oferta nie będzie
zawierała tej daty to przeliczenie zostanie dokonane po kursie obowiązującym na dzień wpływu
oferty).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy/zamówienia zawartego z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub
Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy/zamówienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Zatwierdzony wzór umowy realizacji zamówienia jest do wglądu u Zamawiającego (Victoria Grzegorz
Woźniak, Mników 318, 32 - 084 Morawica).

Osobą upowazruoną do udzielania informacji w ramach niniejszego ogłoszenia jest:
Grzegorz Politański, nr tel. 604 766 996 adres e-mail: victoriadotacje@gmail.com

Z poważaniem

,,"' \!) Grzegorz Woźniak
~ftctoria te!. 12 452 24 10

Mników 318 • 32-084 Morawica
gm. Liszki, woj. Małopolskie

NIP 678-100-25-79
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Oświadczenie Oferenta

Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

W związku z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym z dnia roku oraz mając świadomość

odpowiedzialności karnej z tytułu składania fałszywych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia,

wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.

553 - jednolity tekst z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

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 w linii bocznej

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo i kapitałowo, gdzie

poprzez powiązania kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym

a Oferentem, polegające na:

Miejscowość, data Podpis(-y) osoby(osób) upoważnionych do
reprezentowania Oferenta
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