Gdań
Gdańsk,
dnia 23.02.2018

Euro-Went Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk
email:info@euro-went.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/EURO-WENT/2018 z dnia 23.02.2018r.
.2018r.
Dotyczy: Wykonanie wykończeniowych robót budowlano-montażowych
budowlano montażowych przy Rozbudowie Hali
Produkcyjnej wybudowanej zgodnie z projektem budowlanym.
W ramach Projektu: „Wzrost
Wzrost potencjału produkcyjnego Spółki Euro-Went
Euro Went w celu wdrożenia do
oferty nowych produktów a tym samym zwiększenia
zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i
zagranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 02.02
Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Euro-Went Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18, 80-058 Gdańsk
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Konkurs ofert realizowany zgodnie
dnie z zasadą konkurencyjności w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego
egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
3. DATA OGŁOSZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 23.02.2018
4. DATA ZŁOŻENIA
ENIA OFERTY:
Oferty można składać do dnia 15.03.2018
15
do godziny 14.00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do firmy.
5. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:
Oferty należy składać osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z dopiskiem
„Oferta na wykonanie prac wykończeniowych przy rozbudowanej hali produkcyjnej w Gdańsku przy
ul. Starogardzka18
ardzka18 na potrzeby projektu firmy Euro-Went
Euro
Sp. z o.o.”
Euro-Went Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 18
80-058 Gdańsk
adres e-mail: reddmann@euro--went.pl
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2018 roku do godz. 14:00. Za termin złożenia oferty
uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2018
16.03.2018 roku o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
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Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia
oferty do firmy.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres do dnia 14.03.2018 do
godziny 14.00 lub telefonicznie pod numer (58 305-16-47).. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan
Andrzej Reddmann.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Inwestorowi/Zamawiającemu na
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie
oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE
OFERTY”.
W przypadku braku oświadczeń
czeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty doręczenia wezwania do uzupełniania, w przypadku
braku uzupełnienia oferta zostanie odrzucona.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.
Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz
załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w
imieniu Wykonawcy.
Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców
stają się integralną częścią zapytania ofertowego
o
i są wiążące dla Wykonawców.
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowi wykonanie wykończeniowych
robót budowlano – montażowych przy Rozbudowie Hali Produkcyjnej o pow. 100m2 zgodnie z
dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego. Hala
przeznaczona będzie do prowadzenia działalności przemysłowej w zakresie wdrożenia nowych
produktów.
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje poniższy zakres prac
pr do wykonania:
Prace wykończeniowe wchodzące w zakres wniosku nr: RPPM.02.02.01-22-0123/17
RPPM.02.02.01
0123/17
1) Instalacje elektryczne, w tym:
- doprowadzenie energii elektrycznej do budynku hali
- wykonanie tablic rozdzielczych,
- instalacja oświetleniowa i stanowiskowa (odciąg
(odciąg Spawalniczy Klimawent, odciąg dolny,
wentylator dachowy)
- instalacja siłowa gniazd wtykowych 380V i 240V
- instalacje zasilające do stanowisk maszyn przewidzianych do instalacji w hali zgrzewarka
kleszczowa Tecna 3320 – 1szt, wciągarka liniowa z belką
belką nośną o udźwigu 1,2t – 1szt,
zintegrowana kamera termowizyjna do kontroli sprawności fotoogniw – 1szt),
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- uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.
Termin wykonania do 30.04.2018r.
30.04.2018r
2) Instalacja wentylacyjna, w tym:
- wentylacja mechaniczna stanowisk:
a) Stanowiska
owiska spawalniczego (odciąg spawalniczy Klimawent, odciąg dolny),
b) Myjni elektrostatycznej elementów kominowych z blach nierdzewnych (wentylator dachowy)
c) Stanowisk montażu izolacji dwupłaszczowych izolowanych kominków i kształtek.
Termin wykonania do 30.04.2018r.
3) Instalacja wodna, w tym:
- odprowadzenie wód opadowych z rynien i rur spustowych do instalacji ziemnej fi 150mm,
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.
4) Instalacja sprężonego powietrza, w tym;
- dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza
powietrza pod oknami ścian wewnętrznych.
Termin wykonania do 30.04.2018r.
Uwaga: z uwagi na rozmiar i ilość dokumentów – dokumentacja projektowa jest dostępna do
pobrania pod poniższym adresem internetowym:
ftp://79.189.224.202
login: ftp_hala
hasło: Start_EW45
Start_EW4
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
POST
Ocenie podlegają oferty zgodne ze specyfikacją zamówienia. Brak zgodności oznacza ze oferta zostaje
odrzucona w całości. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z
punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów,
surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia. Z udziału w postępowaniu wykluczone
są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Wygrywa oferta, która otrzyma największą
największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny i opisu sposobu
przyznawania punktacji.

8. OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Inwestor/ Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:
Ceną oferty jest podana w ofercie cena netto wyrażona w PLN. W przypadku podania ceny netto
zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie wg średniego
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
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Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto – waga punktowa 70 pkt. (70%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 70
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
a) Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego - waga punktowa - 30 pkt. (30%)
Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według
według poniższego wzoru:
Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 30
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *
* Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy.
miesięcy. Oferta Wykonawcy,
który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona. W przypadku podania
przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres
60 miesięcy.
Łączna ocena obejmie sumę
mę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady
zaokrąglania
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
wy
zawartym w zapytaniu ofertowym uzyskując najwyższą liczbę punktów.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć
umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała
kolejno
jno najwyższą liczbę punktów.
O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie www.euro-went.pl
went.pl

9. DODATKOWE INFORMACJE
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy.
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową
na podstawie zapytania ofertowego wraz z załącznikami i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi
obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie, na który Oferent składa ofertę.
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Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym
ofertowym formularz ofertowy oraz
załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w
imieniu Wykonawcy.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodniee z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w trakcie realizacji zamówienia posiadają
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. tj. posiadający uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w
specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

10. Załączniki
czniki do zapytania ofertowego
•
•
•
•
•
•
•

Załącznik nr 7 harmonogram rzeczowo - finansowy
Załącznik nr 6 umowa
załącznik nr 5 wykaz osób biorących udział
załącznik nr 4 wykaz robót
załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 2 oświadczenie
czenie o spełnianiu warunków
załącznik nr 1 formularz ofertowy
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