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ZtpvrtNrE oFERTowE

RO[-,,LUX BIS sp.. o.o. s
97-350 GORZKOW|CE, ut.

NtP 7710105290 REGON 59oO

Pieczgt Zamawiajqcego

k.

27

Zamawiaiacv:
ROLLUX BIS sp6lka z ograniczon4
odpowiedzialnoSci4 sp6tka komandytowa
ul. Przedborska2T
97-3;50 Gorzkowice
Tel: (55)-233-3283
Fax: (55)-233-3283

W zwiqzku z reahzacj1projektu inwestycyjnego
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020,

Poddzialania 4.2. ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produkt6w rolnych,
. obr6t nimi lub ich rozw6j"

zaptasza do skladania ofert na wykonanie rob6t obejmuj4cych
. Podl4czenie tunelu zamraLalniczego fluidyzacyjnego

w zakladzie produ kc yj n y m Zamawiaj 4ce go zlokalizow ane go w Grono w ie G6rnym.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

Zakres zam6wienia obejmuje Podl4czenie tunelu zamraLalniczego fluidyzacyjnego, dla
kt6rego szczeg6lowy zakres rob6t budowlanych dotycz4cych przedmiotu zam6wienia okreSla
przedmiar rob6t - Zal4cznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Roboty nale?y wykonad zgodnie obowi4zuj4cymi normami oraz przepisami prawa.

il. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAM6WIENIA

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

Wymagany najp6zniejszy terminrealizacji zam6wienia: do 30 czerwca 2017 r.

III. WARUNKI UDZIAI,U W POSTqPOWANT OFERTOWYM ORAZ WARUNKI
WYKLUCZENIA

O udzielenie Zam6wienia mog4 ubiegai sig Oferenci, kt6rzy:
l. Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania dzialalnoSci objgtej przedmiotem zam6wienia.
2. Posiadaj4 niezbgdn4 wiedzg i do6wiadczenie oraz dysponuj4 potencjalem

technicznym (l4cznie z ewentualnymi podwykonawcami) niezbgdnym do wykonania
zam6wienia (r6wnie2 poprzez osoby podwykonawc6w).

3. Znajduj4 sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie
zam6wienia.

4. Posiadaj4 aktualn4 polisg ubezpieczeniow4 na prowadzenie prac budowlanych,
zabezpieczaj4c4 interesy Zamawiaj?cego na wypadek po2aru lub innych zniszczeh
mog4cych wyst4pii podczas prowadzenia rob6t w zakresie objgtym przedmiotem
zam6wienia.

5. Nie sQ powi4zani (osobowo lub kapitalowo) z Zamawiaj4cym lub osobami
upowaznionymi do zaci1gania zobowi4zafr w imieniu Zamawiajqcego lub osobami
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wykonujQcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnolci zwiqzanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta.

Na potwierdzenie powyzszego nale|y zIoLyc oSwiadczenie wg wzoru stanowi?cego
Zal4cznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA I SPOS6B OCENY OFERT

Wyb6r najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

Kryteria wyboru obligatorvine:

' Wypelnienie Zal4cznika nr 2 do Zapytania ofertowego, kt6ry jednocze6nie stanowi
Formularz Ofertowy.

. GotowoSi wykonania zam6wienia we wskazanym terminie.

' Spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym wskazanych w pkt. III zapytania
ofertowego, czego potwierdzeniem bgdzie przedstawienie Zal4cznika nr 3 do Zapytania
ofertowego.

Krvteria wyboru punktowane:

Lp. Nazwa Waga kryterium

I Cena netto 80 Vo

2. Okres gwarancji 15 Vo

a
J. Czas reakcji na zgloszenie serwisowe 5Vo

Razem 100 Vo

I'qczna ilo6i punkt6w uzyskanychprzez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

SUMA= C x 80 Vo +Gx 15 %o + S x5 7o

gdzie: SUMA - suma uzyskanych punkt6w

C - punkty w ramach kryterium: cena netto

G - punkty w ramach kryterium: okres gwarancji

S - punkty w ramach kryterium: czas reakcj i na zgloszenie serwisowe

Kryterium 1- Cena netto
6 = (Cmin / Cof) x 100 gdzie: Cmin: najni2szacena wSr6d zlozonych ofert

Cof: cena proponowana w danej ofercie

C: liczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium cena netto

UWAGA: W przypadku zlo2enia oferty w walucie innej niZ zlote, Zamawiajqcy w celu
obficzenia punkt6w dla danego kryterium przeliczy ceng netto z zastosowaniem kursu
sprzeda2y danej waluty wg notowafi NBP z dnia wystawienia oferty.

Kryterium 2 - Okres gwarancji (w miesi4cach)

6 = (Gof / Gmax) x 100 gdzie Gof: okres gwarancji proponowany w danej ofercie

Gmax: najdluzszy okres gwarancji wSr6d zlozonych ofert
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G: Iiczba przyznanych dla danej oferty punkt6w za
kryterium okres gwarancj i

Kryterium 3 - Czas reakcji nazgloszenie serwisowe (w dniach)

S = 100 (maksymalna mozliwa wartosi), przyznaie sig ofertom z obecnym serwisem
pogwarancyjnym z podanym czasem reakcji nazgLoszenie mniejszym lub r6wnym24h.
S = 50, przyznaje siE ofertom z obecnym serwisem pogwarancyjnym bez zobowipzania, w
jakim czasie nast4pi reakcja serwisowa lub z czasem reakcji wigkszym od 24 h.
S = 0, przyznaje sig pozostalym ofertom.

UWAGA: Dla potrzeb obliczenia punkt6w dla danego kryterium (okreSlaj4cego okres
gwarancji, czas reakcji na zgloszenie serwisowe) w przypadku podania parametru w jednostce
innej ni2 wskazana przyjmuje sig, Le 1 miesiac = 30 dni oraz
Itydzien=7dni.

Warunkiem ptzyznania odpowiedniej liczby punkt6w w ramach poszczeg6lnych kryteri6w jest
zamieszczenie w ofercie informacji potwierdzaj4cych spelnienie okreSlonych kryteri6w.

Za nai ka naiw
spelni kryteria wyboru obligatoryjne.

W przypadku, gdy r62ne oferry uzyskajq rg sam4 liczbg
punkt6w wszystkich kryteri6w), za najkorzystniej s zq zostanie

Miejsce skladania ofert:
zakladzamawiaj4cego: ul. Berylowa 8, Gronowo G6rne, 82-310 Elbl4g

Termin skladania ofert:
Do 6 lutego 2017 roku, godz.16:00

Spos6b skladania / przygotowania ofert:
1. Oferta powinna zawieral co najmniej:

a. peln4 nazwQ Oferenta, jego adres oraz dane kontaktowe,
b. ceng przedmiotu zam6wienia netto oraz ceng przedmiotu zam6wienia brutto,
c. termin realizacji przedmiotu zam6wienia,

d. datg sporz4dzenia oferty i termin waznoSci oferty.

UWAGA: W cenie oferty nie mog4 by6 ujgte koszty inne ni| koszty przedmiotu
zam6wienia, jego dostawy oraz instalacji. W szczeg5lnoSci w cenie oferty nie mozna
ujmowai koszt6w ubezpieczenia, dojazd6w / diet / nocleg6w os6b instaluj4cych przedmiot
zam6wienia, koszt6w prowadzenia szkoleri oraz koszt6w dokumentacji techni cznej.

2' Oferta powinna byi sporz4dzona w formie papierowej i dostarczona do Zamawiajqcego:
pocztq, osobiScie lub za poSredni ctwem kuriera.

UWAGA: W przypadku wysylania oferty za poSrednictwem poczty (tradycyjnej,
kurierskiej) liczy sig data dostarczeniaprzesylki do siedziby Zamawialqcego.

3. Oferta powinna byi podpisana przez osobg up
oraz opatrzona pieczqtk4 firmow4 Oferenta.
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punkt6w (obliczon4 jako sumg
uznana oferta z ni2sza cena.

V.
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4. Kaidy Oferent moie zlo2yt tylko jedn4 ofertg.

5. Wraz z ofefiq nale?y dostarczy6 podpisane oSwiadczenie wg wzoru zgodnego z
Zal1cznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

vr. RozsTRZYGNrqcrE / wYBoR OFERT

Rozstrzygnigcie postgpowania o1'ertowego (wyb6r Oferenta) nast4pi po rozpalrzeniu zlozonych
ofert w terminie do 14 dni od daty uptywu terminu skladania ofert.

Informacja o wyniku postgpowania zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiajqcego: www.rollux.com.pl oraz zostanie wystana do wszystkich Oferent6w, kt6rzy
zloLyh waine oferty.

Zarnawiajqcy zastrzega mozliwoSi zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania
wyboru kt6rejkolwiek ze zlolonych ofert oraz rozpisanie ponownego postgpowania
ofertowego. Przyczynq zamknigcia postgpowania ofertowego bez dokonania wyboru
kt6rejkolwiek ze zloionych ofert moie byi np. przekroczenie zaplanowanego przez
Zamaw iajEce go ko sztu wykonani a przedmiotu z am6wieni a.

Vil. POSTANOWTENIA KONCOWE

l. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj4cy mo2e iqdal od Oferent6w wyjaSniefi
doty czycy ch treSci zloiony ch ofert.

2. Oferent mo2e przed uplywem terminu skladania ofert zmienid lub wycofai swoj4 ofertg.

3. Oferty niespelniaj4ce wymog6w, zawartych w zapytaniu ofertowym, w szczeg6lnoSci
wymienionych w czgSciach II, UI, IY oraz V nie bgd4 rozpatrywane.

4. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwo6ci skladania ofert czgSciowych bqdL alternatywnych.

5. Zamawiajqcy dopuszcza mo1liwoSd odrzucenia ofert, kt6rych zakres merytoryczny lub
razqco niska cena bgd4 budzily uzasadnione w4tpliwoSci.

6. Wszelkie nazwy wtasne material6w, wyrob6w, urzqdzeh bqdL technologii oraz nazwy
producent6w wskazane w np.: dokumentacji technicznej / projektowej / przedmiarze rob6t
budowlanych zostaly u?yte przykladowo. Oferent moze zaproponowad r6wnowazny
zamiennik o tozsamej jakoSci, funkcjonalnoSci i parametrach technicznych oraz
uzytkowych.

7. Zwybranym Oferentemzawarta zostanie umowa w formie pisemnej.

8. ZamawiajEcy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowiefi zawartei umowy z wybranym
Oferentem w stosunku do treSci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Oferenta
wylqcznie w przypadku zgody obydwu stron umowy.

Powyzsze zmiany mog4 wyst4pi6 stosownie do potrzeb w przypadku:

a) obligatoryjnej korekty zakresu rzeczowego dokonanej na pisemne wezwanie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, maj4cej istotny wplyw na
przedmiot udzielonego zam6wienia;

b) zmian powstalych podczas realizacji operacji o charakterze
wynikaj4cych z praktycznych rozwiEzah realizacji inwestycji, nie
przepis6w Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
1409, z p62n. zm,) i wydanych na ich podstawie decyzji wlaSciwych
niewplywaj4cych na cel i przeznaczenie operacji;

budowlanym,
naruszaj4cych
z 2013 r., poz.
organ6w oraz
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c) zmiany terminu realizacji zam6wienia na skutek sytuacji trudnej do przewidzenia
przed zawarciem umowy przez strony;

d) zastosowania zamiennych rozwi4zari technicznych w trakcie reabzacji zam6wienia,
pod warunkiem, 2ebgdq uzasadnione warunkami technicznymi / technologicznymi
oraz nie wplyn4 na pogorszenie parametr6w technicznych / technologicznych
przedmi otu zam6w ienia;-

e) wykonania rob6t dodatkowych w ramach realizacji zadania objgtego zam5wieniem,
jedynie po spelnieniu nastgpujqcych warunk6w l4cznie:

' roboty dodatkowe s4 niezbgdne dla prawidlowego wykonania zam5wienia
podstawowego;

' wykonanie rob6t dodatkowych stalo sig konieczne na skutek sytuacji
trudnej do przewid zenia przed zaw arciem umowy przez strony.

Ka2da zmiana tre6ci umowy powinna zostat, udokumentowana w formie pisemnej, w
formie aneksu do zawartej umowy, pod rygorem niewa2no6ci.

9. Osob4 uprawnion4 do kgntaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00 jest
Pan Marek Cieci6ra, tel: 604-406-3 13, e-mail: rollux @ interia.pl

Zal4czniki do Zapy tania ofertowe go :

Zalqcznlk nr I - Przedmiary rob6t budowlanych
Zalqcznik m 2 - Formularz ofertowy
Zalqczniknr 3 - OSwiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialu w postgpowaniu ofertowym

Gronowo G6rne. 20.0I.2011 r.
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