OGŁOSZENIE – zapytanie ofertowe – projekt architektoniczno-konstrukcyjny
1. Zamawiający
2. Adres
Telefon
Adres poczty
elektronicznej
3. Opis przedmiotu zamówienia

P.P.H.U. GRETA PLUS Anna Greta
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100
44 684 39 58
mdm.greta.plus@gmail.com
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego w części
architektoniczno-konstrukcyjnej na
rozbudowę istniejącego budynku
produkcyjnego przetwórstwa drobiu położonego w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 100

Podstawowe parametry techniczne oraz zakres prac objętych
ogłoszeniem:
1. Zakres prac objętych ogłoszeniem:
- inwentaryzacja istniejącej zabudowy zakładu,
- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej
- wykonanie projektu architektonicznego wraz z uzgodnieniami: BHP,
Sanepid, Ppoż,
- wykonanie projektu budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej,
2. Parametry techniczne części do rozbudowy:
Całkowita planowana powierzchnia do rozbudowy – od 2600 do 2800 m2
p.u., w tym:
- magazyn mroźnia składowa - 750-800 m2 p.u. w konstrukcji stalowej
- pozostała część budynku w konstrukcji murowanej
Zakład podlega nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej

1. Kontakt
Osoba do kontaktu: Anna
mdm.greta.plus@gmail.com

Greta,

tel.:

+48

468743897 ,

e-mail:

2. Pozostałe informacje:
- Zakres oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia tj. miedzy innymi transport i montaż
4. Warunki udziału w
postępowaniu

5. Kryteria oceny ofert

W postępowaniu mogą brać udział potencjalni Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych
zamówień – za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie i
złożenie oświadczenia znajdującego się w załączniku do ogłoszenia –
załącznik nr 1
2. Posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej - za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisanie i złożenie oświadczenia znajdującego się w
załączniku do ogłoszenia – załącznik nr 1
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna
podpisanie i złożenie oświadczenia znajdującego się w załączniku do
ogłoszenia – załącznik nr 1
4. Złożą ofertę obejmującą co najmniej informacje określone w opisie
przedmiotu zamówienia
5. Złożą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie
„spełnienia / nie spełnienia” – na podstawie złożonych dokumentów.
1. Cena – 95 %
2. Termin wykonania dokumentacji – 5%
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6. Sposób wyceny ofert

7. Opis sposobu obliczania ceny

8. Warunki wykluczenia z
postępowania

9. Termin wykonania
zamówienia
10. Opis sposobu przygotowania
ofert

11. Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert

12. Pozostałe warunki

Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryteria w ofercie
Cena – ilość punktów
Liczba punktów = (Cena minimalna ze wszystkich złożonych ofert / Cena
analizowanej oferty)*95
Termin wykonania dokumentacji – ilość punktów
Liczba punktów
= (Minimalny termin wykonania dokumentacji ze
wszystkich złożonych ofert/Termin wykonania dokumentacji z analizowanej
oferty)*5
Termin wykonania dokumentacji liczony w dniach od dnia następnego po
dniu określonym jako ostateczny termin składania ofert
Łączna ilość przyznanych punktów jest sumą punktów za poszczególne
kryteria.
Do porównania poszczególnych ofert brane będą wartości netto ze złożonych
ofert.
Wartości w walucie innej niż PLN zostaną obliczone na podstawie średniego
kursu NBP dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
ostatni dzień składania ofert.
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. złożona oferta musi
obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty
częściowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
2. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych – złożenie oferty
wariantowej powoduje jej wykluczenie z postępowania ofertowego.
3. Z postępowania wyklucza się oferty podmiotów powiązanych z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się 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 procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełniących funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej,
- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stopniu prawnym, lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
do 31 grudzień 2018 roku
Zakres oferty musi zawierać co najmniej informacje określone w ogłoszeniu
Oferty można składać w formie pisemnej listownie, pocztą kurierską,
osobiście lub drogą mailową.
Oferta złożona mailem musi być skanem podpisanej oryginalnej oferty.
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 100
termin składania ofert – od 01.03.2016 do 11.03.2016
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty. Oferty
otrzymane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
1. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających
prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie
dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zamówienia
lub unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez
podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności
Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
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Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferentów o
wyjaśnienie dotyczące złożonej oferty, przed wyborem Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z
wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony
zostanie któryś z poniższych warunków:
• zmiana uzasadniona będzie sytuacją niemożliwą do przewidzenia w
momencie wszczęcia postępowania ofertowego
• zmiana terminów realizacji, terminów płatności itp., w przypadku
wystąpienia warunków uzasadniających taka zmianę
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