ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017
z dnia 30.10.2017r.
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
budowę hali produkcyjnej wraz z przyległym zapleczem inżynieryjno-technicznym w systemie „pod
klucz” w ramach projektu pn. „Wdrożenie do produkcji kompaktowej, modułowej technologii
oczyszczania spalin przemysłowych”, nr projektu POIR.03.02.02-00-1345/17.

1. INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza S.A.
ul. Północna 1A
64-000 Kościan
NIP: 9462643398
Adres strony internetowej: www.instalfilter.pl
e-mail: oferty@instalfilter.pl
tel. +48 65 535 12 00, +48 887 881 501
2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
a. Celem przedmiotu zapytania jest wyłonienie generalnego wykonawcy robót
budowlanych branży konstrukcyjno-budowlanej elektrycznej i sanitarnej budynku hali
produkcyjnej i przyległej części inżynieryjno-technicznej. Szczegółowy zakres prac
związanych z zamówieniem zawiera kosztorys inwestorski, udostępniany przez
Zamawiającego.
b. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 452132250 - Roboty budowlane
w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych.
4. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2018r.
5. Miejsce realizacji zamówienia: 64-000 Kościan, Składowa 10.
6. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Wymagania wobec Wykonawcy:
w postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem
technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia,

b. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu
zamówienia,
c. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
d. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
e. przedstawią listę realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień
z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową ich realizacje (listy
referencyjne, protokoły z odbioru itp.).
Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest
przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.
9. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami uposażonymi 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,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. W celu złożenia prawidłowej oferty każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
a. Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b. Wykaz zrealizowanych co najmniej 5 podobnych zamówień – stanowiący załącznik
nr 3 do Zapytania Ofertowego, potwierdzonych Referencjami.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;
Piotr Buraczewski – nr tel. 887 880 756, adres e-mail: oferty@instalfilter.pl

Barbara Grzenia – nr tel. 887 881 501, adres e-mail: oferty@instalfilter.pl,
12. Miejsce i termin złożenia oferty.
a. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: INSTAL-FILTER
SA, ul. Północna 1A, 64-000 Kościan lub pocztą elektroniczną na adres:
oferty@instalfilter.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2017r. do godz.
23:59.
b. W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez
Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu
wiadomości.
c. Oferty które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.
13. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
14. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
15. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
L.p.
1

2

Rodzaj kryterium
Cena

Gwarancja

Punktacja
0-80

0-20

Sposób oceny
Stosunek ceny najniższej oferty
do ceny badanej oferty mnożony
przez 70.

Stosunek
okresu
gwarancji
w badanej ofercie do okresu
gwarancji w ofercie z najdłuższym
okresem mnożony przez 20.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
W przypadku podania ceny netto przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na
potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień otwarcia ofert.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki
i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
16. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny
zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym
postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej
50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te
będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.
17. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości
szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 16,
b. unieważnienia postępowania,
c. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
d. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne
roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest
prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych,
dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
18. Lista załączników:
a. Zał. nr 1 – Kosztorys Inwestorski – udostępniany przez Zamawiającego
b. Zał. nr 2 – Wzór: formularz ofertowy – udostępniany przez Zamawiającego

