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W zw i4zku z r ealizacj 4 proj ektu inwe styc yj ne go
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich nalata2014 - 2020,
P o ddzialania 4 .2 .,,Wsp arcie inwestycj i w przetw arzanie pro dukt6w rolnych,
obr6t nimi lub ich rozw6j"
n

a

znprasza do skladania ofert
przygotowanie proj ektu budowlanego wielobran2owego oraz kosztorys6w
niezbgdnych dla realizacji planowanej mroZni wysokiego skladowania

t

dla zakladu produkcyjnego Zamawiaj4cego zlokalizowanego w Gronowie Gomym.

Przedmiot zam6wienia obejmuje nastgpuj4ce elementy:
. projekt budowlany wielobranzowy, w tym projekt wykonawczy dlawszystkich branZ,
. kosztorysy inwestorskie, w tym przedmiary, kosztorysy oraz specyfrkacje techniczne.

II.

MIEJSCE I TERMIN REALIZA CJT ZAMOWIENIA

Miejsce wykonania zam6wienia: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g

Wyrnagany najpozniejszy tertnin realizacji zam6wienia: zgodnie z terminem realizacji
planowanej mroZni wysokiego skladowania, lecz nie p6Zniej niL do 31 grudnia 2020 r.

III. WARLINKI UDZIALU W

POSTEPOWANru OFERTOWYM ORAZ WARUNKI

WYKLUCZENIA
O udzielenre Zamowtenia mog4 ubiega6 sig Oferenci,ktorzy:
l. Posiadaj4 uprawnienia do wykonlr,vanra dzialalnoSci objgtej przedmiotem zam6wienia.
2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem
technicznym (l4cznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbgdnym do wykonania
z am6 w i eni a (rowni ez popr zez os oby podwykonawc6w).

3.Znajduj4 siE

w

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewmajqcej wykonanie

zamowienia.

4. Nie s4 powi4zani (osobowo lub kapitalowo) z ZamawrajEcym lub osobami
upowaznionymi do zaciqgania zobowtqzah w imieniu Zamawiajqcego lub osobami
wykonuj4cymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci zwi4zanych z przygotowaniem
i plzeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta,
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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujqca w obszary wiejskie"

potwierdzenie powylszego nalezy zloLyt oSwiadczenie
Zal4cznik nr I do Zapytania ofertowego.

Na

IV

wg wzoru

stanowi4cego

KRY'TERIA I SPQSOB OCENY OFERT

Wybor najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

Kryteria wyboru obligatoryi

.
.

ne:

GotowoS6 wykonaniazam6wienia we wskazanym terminie.

Spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III zapTrtama
of'erlowego. ezego potwierdzeniem bgdzie przedstawienie Zal4cznika nr I do Zapytania
ofertowego.

Kryteria wyboru

punktowane:

,

Waga kryterium
l

Razem

l-qczna iloSc punktow uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

SUMA:Cxl00oh
gdzie: STJMA - suma uzyskanych punktow
C - punkty w ratnach kryerium: cena netto

Kryteriuml-Cenanetto
C ,= (Crrrin / Cofl x 100 gdzie: Cmin: najntLsza

cena wSrod zlo2onych ofert

Cof: cena proponowana w danej ofercie
C: liczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium cena netto

UWAGA: W przypadl<s zloLenia oferty w walucie innej niz zlote, Zamawtaj4cy w celu
obliczenia punktow dla danego kryterium przeliczy ceng netto z zastosowaniem kursu
sprzedazy danej waluty wg notowaf NBP z dnia wystawienia oferty'
Warunl<iem przyznanta odpowiedniej liczby punkt6w w ramach poszczegolnych kryeriow jest
zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzaj4cych spelnienie okreSlonych kryeriow

tnlelsza zostanle

)

V.

MIEJSCE. SPOSOB ITERMIN SKI-ADANIAOFERT

Miejsce skladania ofert:
Zal<ladZamawiaj4cego: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g

Termin skladania ofert:
Do l3 rlarca 2017 roku. eodz. l6:00

*:
EUROP€JSKJ FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ IiOZWOJU
OFJSZAIIOW Y/IEJSKICH

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardw Wiejskich: Europa inwestuiqca w obszary wiejskie"

'

Spos6b skladania
I

.

I przygotowania ofert:

Oferta powinna zawierac co najmniej:

a.
b,
c.
d,

peln? nazwg Oferenta, jego adres otaz dane kontaktowe,
opis przedmiotu zam6wienia nawi4zuj1cy do opisu w zap1rtaniu ofertowym,
ceng przedmiofu zamowienia netto oraz cenQ przedmiotu zam6wienia brutto,
datg sporz4dzenia oferty i termin realizacji przedmiotu zamowienia,

2. Ofefia powinna byc sporz4dzona w formie papierowej i dostarczona

do Zamawiaj4cego:

pocztE, osobiScie 7ub za poSrednictwem kuriera.

3. Ka|dy Oferent mo2e zlo2yc tylko jedn4 ofertg.
4. Of-erta powinna by6 podpisana przez osobg upowaznion4 do reprezentowania Oferenta.
5. Ot'erty zlo|one po terminie nie bgd4 rozpatrywane.
6. Wraz z ofert4 nale2y dostarczyi podpisane oSwiadczenie wg wzoru zgodnego
Zal4cznikiem nr I do Zapytania ofertowego.
VI.

z

ROZSTRZYGNIECIE / WYBOR OFERT

Rozstt'zygnigcie postgpowania ofertowego (wybor Oferenta) nast4pi po rozpatrzeniu zlo2onych
ol'ert w terminie do 14 dni od daty uptywu terminu skladania ofert.

Zamawiajqcy zastrzega mozliwoSi zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania
wyboru kt6rejkolwiek ze zlo2onych ofer1.

VII.

POSTANOWIENIA KONCOWE

L W toku badania i
dotycz4cych

treS

oceny ofeft Zamawiajqcy mohe 2qdac od Oferentow wyja6nieri

ci zto1ony ch ofert.

2. Oferent tno2e przed uplywem tetminu
3. oferly niespelniaj4ce wymog6w,

skladania ofert zmienic lub wycofai swoj4 ofertg.

zawartych

w

zap5fr.aniu ofertowym,

nie

bEdq

tozpalrywane.

4.
5.

Zamawiajatcy nie dopuszcza mozliwoSci skladania ofert czgsciowych bEd2 altematywnych.

ZanawrajEcy dopuszcza mo2liwoS6 odrzu_c_enia ofeft, ktorych zakres merytoryczny lub
budzily uzasadnione w4tpliwoSci.
Z wybranym Oferentem zawarla zostanie umowa w formie pisernnej.
Zamawtajqcy zasftzega sobie prawo
Oferentem w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Oferenta.
Powyzsze zmiany mog? wyst4pii stosownie do potrzeb (m.in. w przypadku obligatoryjnej
korekty zakresu rzeczowego dokonanej na pisemne wezwanie Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, rnajqcej istotny wplyw na przedmiot udzielonego zamowienia;
tetminu realizacji zam6wienia), jedynie w przypadku zgody obydwu stron umowy, Ka2da
zmiana tre6ci umowy powinna zostac udokumentowana w formie pisemnej (w formie
aneksu do zawartej umowy) pod rygorem niewazno6ci.
Osob4 uprawnionq do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00 jest
Pan Marek Cieci6ra, te|: 604-406-313, e-mail: rollux@,interia.pl
ra2,4co niska cena bgd4

6.
7.

8.
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Zal4czniki do Zapy tania ofertowego
Zal1cznrk

:

ff I - OSwiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu w postgpowaniu

Gronowo G6rne. 03.03.2017
(miejscowoic, data)

r.

ofertowym.

