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Ulhówek, 18 kwietnia 2016 

Zamawiający: 

Ja Vega Group sp. z o.o. 

Krzewica 1 

22-678 Ulhówek 

 

 

………………… 

………………… 

………………… 

 

 

 

Zapytanie ofertowe 
 

Zawracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na zadania: 
 

 Budowa budynku magazynowego (zadanie B.1) 

 Panele słoneczne (zadanie A.8) 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a)  budowa budynku magazynowego  na działce nr geod. 3/112 obręb 0031 położonej 

w m. Krzewica, gm. Ulhówek, zgodnie z decyzją budowlaną nr AB.6740.171.2013 z 

15/05/2013 oraz zgodnie z decyzją przenoszącą nr AB.6740.171.2013.2015 z dnia 

28/12/2015 

b) dostawa i montaż paneli słonecznych na ww. budynku magazynowym 

2. Zasadnicze założenia techniczne przedmiotu zamówienia podano w załączniku do 

zapytania 

- zakres robót zadania B.1 określono w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik 

do ww. decyzji budowlanej oraz zgodnie z specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania  

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla paneli słonecznych stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta 

lub grupę działających wspólnie oferentów. Nie dopuszcza się składania ofert 

zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania.  

4. Dopuszcza się do rozpatrzenia oferty obejmujące realizację obydwu zadań łącznie 

(zadanie B.1 oraz A.8) lub tylko oferty na zadanie A.8 lub tylko na zadania B.1. 

5.  Nie dopuszcza się składania ofert na część zadania B.1 lub część zadania A.8. 

6. Postępowanie może się zakończyć wyborem jednego lub dwóch wykonawców. 

 

Warunki udziału w postępowaniu 

 

Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki: 

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegać wykluczeniu z możliwości 

realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.  
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W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 

przedłożyć następujące dokumenty: 

- aktualny odpis elektroniczny z właściwego rejestru sądowego albo aktualne 

elektroniczne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert  

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez 

dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe 

dokumenty dla każdego z nich)  

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o nie 

pozostawaniu w stanie upadłości lub likwidacji (załącznik nr 2) 

 

2) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia, w szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej  

z przedmiotem zamówienia 

 

3) dodatkowo dla zadania B.1 – budowa budynku magazynowego  

– w postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 

pięciu lat wykonali co najmniej 3 prace budowlane o wartości nie mniejszej niż 50 000 

zł jedna. W celu potwierdzenia doświadczenia należy do oferty dołączyć listę co 

najmniej 3 wykonanych prawidłowo robót budowlanych z podaniem nazwy obiektu i 

zakresu wykonanej pracy oraz z podaniem dokładnego adresu inwestycji, nazwy i 

adresu inwestora.  

- wykonawca będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia 

- wykonawca będzie dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do 

wykonywania prac z zakresu instalacji elektrycznych odpowiednie do zakresu 

planowanych robót 

- wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień 

- wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 

 

 

 

Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium  

 

  

1. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o 

następujące kryteria: 

 

 

Lp. Kryteria oceny oferty  Waga kryterium 

1 Wartość łączna oferty w PLN 60% 

2 Gwarancja na przedmiot zamówienia (wyrażona w 

miesiącach) 

30% 

3 Złożenie oferty obejmujące łącznie zadanie B.1 10% 
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oraz A.8.  

 Razem 100% 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: 

 

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów 

wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów: 

 

Kryterium I: Wartość łączna oferty w PLN 

 

Wartość  = 

wartość oferty 

najtańszej (w pln) 
x 100x znaczenie 60% - max. 60 pkt. 

Wartość  oferty 

badanej (w pln) 

 

Kryterium II: Gwarancja na przedmiot oferty (wyrażona w miesiącach) 

 

Okres 

gwarancji= 

gwarancja oferty badanej 
x 

100xznaczenie 
30% - max. 30 pkt. Najdłuższy termin 

gwarancji 

 

Kryterium III. Złożenie oferty obejmujące łącznie zadanie B.1 oraz A.8. 

 

- oferta obejmująca łącznie zadanie B.1 oraz zadanie A.8 – 10 pkt. 

- oferta obejmująca tylko jedno zadanie – 0 pkt.  

 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów 

wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o: Kryterium I – łączną wartość 

oferty w PLN– wybór oferty tańszej. 

Wartość ofert podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży 

Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia oferty.  

 

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia 

 

 

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty: 

A. Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub 

osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności 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; 
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d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

B. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające 

brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do niniejszego zapytania. Oferty bez dołączonego i podpisanego oraz 

opieczętowanego oświadczenia wg załączonego wzoru zostaną odrzucone.  

 

 

Termin realizacji zamówienia 

 

1.Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 120 dni od podpisania 

Umowy 

2.Ostateczny akceptowany przez zamawiającego termin wykonania przedmiotu 

Zamówienia (dla B.1. oraz A.8)  ustala się do dnia 31/08/2016 wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie dla zadania B.1  

 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie 

2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. W 

przypadku złożenia oferty przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu 

oferenta do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

3. Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona do reprezentowania oferenta na podstawie 

stosownych dokumentów 

4. Oferta musi zawierać: 

- dane identyfikujące oferenta tzn. zawierać pełną nazwę i adres wystawcy oferty. 

- podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu  

- datę sporządzenia dokumentu 

- pełną nazwę Zamawiającego 

- opis przedmiotu zamówienia nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w 

zapytaniu ofertowym 

- łączną wartość oferty netto i brutto po uwzględnieniu ewentualnych upustów  

(W wartości oferty nie może być ujęty koszt cła ,akcyzy, ubezpieczenia, opakowania, 

koszt szkolenia , koszt części zamiennych , koszt dojazdów, diet, dokumentacji 

technicznej, legalizacji.  

Na wartość oferty składają się wszystkie koszty materiałów, robocizny i sprzętu wraz 

z dostawą, niezbędnych do wykonania zadnia i uruchomienia/oddania do użytkowania 

przedmiotu zamówienia. 

W przypadku złożenia oferty łącznej dla zadania A.8 oraz B.1 wymagane jest podanie 

odrębnej wartości dla zadania B.1 oraz A.8 oraz łącznej wartości oferty.   

- wartość i stawkę podatku Vat 

- termin realizacji zamówienia 

- termin ważności oferty (przynajmniej 3 miesiące) 

- czas realizacji zadania wyrażoną w dniach od podpisania umowy 
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- specyfikację oferowanych urządzeń zawierająca w szczególności dla każdego z 

urządzeń: 

a) nazwę urządzenia 

b) nazwę producenta oferowanego oprogramowania i urządzeń 

c) typ/model 

d) ilość  

e) cena netto 

- dla ofert na zadanie B.1 oferent zobowiązany jest wypełnić dane w formularzu 

cenowym (załącznik nr 3) 

 

 

Termin składania i otwarcia ofert: 

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie  

 

do dnia  06/05/2016 do godz.  12.00 

 

2.Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

Oferta budynek magazynowy i panele słoneczne  

 

3.Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta  

4.Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres 

siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego. 

W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.  

7.Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu 

rozpatrzenia ofert. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  

dnia  06/05/2016 o godz.  13.00 

 

 

 

Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie 

umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

zostanie przekazana oferentom. W przypadku zmiany treści zapytania, termin 

składania ofert zostanie wydłużony o ilość dni, która upłynęła od daty modyfikacji 

zapytania. Modyfikacja zapytania po terminie składania ofert nie jest możliwa.  

2. Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze 

wycofania oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu 

otwarcia ofert. Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.  

 

 

Odrzucenie oferty  
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Zamawiający odrzuci oferty: 

1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym 

3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych 

4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert 

 

Unieważnienie postępowania 

 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 

przyczyny oraz rozpisanie ponownego postępowania w tym samym zakresie.  

 

 

Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania  

 

1. Wybrana do realizacji oferta stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą 

2. Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji 

zadania, pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi i 

technologicznymi oraz nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i 

technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w realizacji 

zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie.  

3. Dopuszcza się wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania objętego 

zamówieniem, jedynie po spełnieniu następujących warunków łącznie: 

a) roboty dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego 

zadania 

b) wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony.  

c) akceptacji pisemnej wykonania robót dodatkowych przed ich wykonaniem, przez 

obie strony.  

 

Informacje dodatkowe: 

 

1. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania 

umowy. 

2. Wyznaczenie terminu podpisania umowy planuje się na nie później niż pięć dni od 

dnia wyboru oferty najkorzystniejszej 

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

harmonogramu realizacji zadania oraz uprawnienia kierownika robót 

4. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych 

dokumentów do podpisania umowy w wyznaczonym terminie zostanie uznane za 

uchylanie się od jej podpisania. W takim przypadku Zamawiający dokona wyboru 

innego Wykonawcy. 

……………………………. 

podpis osoby upoważnionej  

do reprezentacji Zamawiającego 
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Specyfikacja techniczna do 

zapytania ofertowego  

/załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/ 

 

 

1) ZADANIE: Budowa budynku magazynowego 

 

Wymagania techniczne: 

 Wykonanie obiektu zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik do decyzji 

budowlanych nr AB.6740.171.2013 z 15/05/2013 oraz zgodnie z decyzją przenoszącą nr 

AB.6740.171.2013.2015 z dnia 28/12/2015 (kopia dołączona do zapytania) 

 

 Zadanie nie obejmuje prac rozbiórkowych 

 

 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.  

4.1. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:  

a) dozór budowy,  

b) zagospodarowanie placu budowy,  

c) utrudnienia związane z realizacją zadania,  

d) tymczasowe składowisko materiałów z demontażu na placu budowy. Koszty za w/w 

elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu.  

4.2 Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac 

porządkowych w rejonie placu budowy.  

4.3. Wykonawca zobowiązany jest:  

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd,  

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia, 

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i 

oznakowanie,  

- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,  

- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy w 

należytym porządku,  

- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

robót,  

- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstały podczas 

wykonywania robót.  
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4.4. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. Koszty 

wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu.  

4.5  Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne wysypisko.  

4.6. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie 

przeznaczonym pod realizację zadania.  

4.7. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną wykonawca zrealizuje na 

swój koszt z miejsc wskazanych przez zamawiającego.  

4.8. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia 

nie mogą być niższe od przyjętych w projekcie budowlanym i opisie robót.  

4.9. Na wszystkie materiały budowlane wykonawca winien dostarczyć (przed 

wbudowaniem tych materiałów i uzyskaniu stosownej akceptacji Inwestora) atesty lub 

świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające ich stosowanie lub 

równoważne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania tych materiałów w 

przedmiotowym obiekcie.  

 

 

2) ZADANIE: Panele słoneczne  

 

- zadanie obejmuje rozprowadzenie ciepła z paneli słonecznych wewnątrz budynku (B.1) 

drogą powietrzną (kanałami wentylacyjnymi) 

- dopuszczalny montaż paneli tylko na ścianie południowej budynku magazynowego 

wykonywanego w ramach zadania B.1 – dostępna powierzchnia zabudowy panelami 

wynosi ~ 50m2 na ścianie południowej 

- główny okres wykorzystywania ciepła w budynku będzie w okresie zimowym 

- wymagana wydajność cieplna z jednego metra kwadratowego paneli wynosi minimum 

500 W 

 

 

Nie spełnienie przez oferentów minimalnych wymagań technicznych określonych 

w powyższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje odrzucenie 

oferty.  

 

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień 

…………………. 
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Załącznik nr 2  

 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

 

Oświadczam, że:  

 Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty 

 W cenie oferty zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia 

 Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne 

 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji 

przedmiotowego zadania oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  

 Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

niniejszego zamówienia, w szczególności posiadam ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, 

 Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji  

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, w szczególności:  

Z uwagi na brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, przez co 

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: 

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; 

e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób 

 

 

data…………..,       ………………………… 

        podpis osoby upoważnionej  

do reprezentacji oferenta 
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Załącznik nr 3  

 

Formularz cenowy 

 

Składniki cenotwórcze służące Wykonawcy do ustalenia wynagrodzenia za roboty budowlane 

objęte zadaniem B.1  . 

 

Lp. Pozycja Stawka  Jednostka  

1 stawka roboczogodziny do 

kosztorysowania (R) 

 zł/rg 

2 narzuty kosztów pośrednich 

(Kp ) liczone do R i S 

 % 

3 zysk do R, S, Kp  % 

4 koszty zakupu i transportu (Kz) 

liczone do materiałów (M) 

 % 

5 podstawa ustalenia cen zakupu 

materiałów oraz pracy sprzętu 

Nazwa cennika 

podstawowego lub 

sposób wyceny  ……… 

……………………….. 

 

 

*Tabelę wypełniają oferenci składający ofertę na prace budowlane (zadanie B.1) 

 

 

 


