Barcin Wieś 06.11.2017
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
88-190 Barcin, Barcin Wieś 71
NIP: 556-000-54-90
biuro@telestrop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia
placu, wykonaniem płyty betonowej oraz wykonaniem infrastruktury
wodnej wokół placu
Niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie do produkcji
pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków energooszczędnych i pasywnych w
ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w
zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania 1.6.2. „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez firmę
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
Kod CPV: 45233140-2 Drogi, place, parkingi i chodniki
Data publikacji: 06.11.2017
I. Zamawiający
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
88-190 Barcin, Barcin Wieś 71
NIP: 556-000-54-90
biuro@telestrop.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przewidziany do realizacji projekt w części budowlanej polega na wykonaniu;
 roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe,
 roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,
 ustawienie krawężników drogowych o szerokości 15 cm na ławie betonowej B15,
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wykonanie podbudowy pod utwardzenie placu z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubości 25 cm,
wykonanie nawierzchni placu z betonu gr 20 cm,
wykonanie odwodnienia powierzchniowego placu w postaci betonowego koryta
służącego odprowadzaniu wody opadowej.

Całość terenu przeznaczonego do utwardzenia oraz wykonaniu nawierzchniowej płyty
betonowej wykonana zostanie na powierzchni 1500 m2.
Wyżej wymienione prace nie wymagają pozwolenia na wykonanie robót budowlanych
ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Uwaga:
Zobowiązuje się potencjalnych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej na terenie
realizacji inwestycji w celu pełnego i rzetelnego zapoznania się z zakresem prac. Wizja taka
będzie możliwa w każdym momencie po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
Poza pracami określonymi powyżej do obowiązków wykonawcy będzie nalało:
- zabezpieczenie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przepisów BHP, ochrona
znajdujących się na terenie urządzeń i sprzętu, utrzymanie ich w należytym stanie
technicznym. Roboty budowlane będą wykonywane w sposób niepowodujący kolizji z
sąsiednimi obiektami;
- wykonanie przedmiotu umowy z własnych materiałów zgodnie z posiadanym przez
Zamawiającego rysunkiem przekroju przedmiotu zamówienia. Zastosowane materiały
powinny spełniać wymogi prawa budowlanego, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznym Polskich Norm lub aprobatą
techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały
atestowane i dopuszczone do stosowania;
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną
ofertowa obejmuje także:
- zorganizowanie, przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów jeśli wymagają tego
przepisy
- Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane przez
Wykonawcę powstałe trakcie prac budowlanych,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 24 mce na wykonane roboty.
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Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowi;
1. Rysunek przekroju przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3)

III. Opis sposobu obliczenia ceny:
Oferty powinny zawierać: cenę netto, cenę brutto – na wykonanie całości prac objętych
zamówieniem. Cenę należy podać w walucie PLN.
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia oraz płatności:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2018, Barcin Wieś 71,
88-190 Barcin
Termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez
Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
V. Kryteria oceny oferty
- Cena netto:

100%

CENA - A
Ocena ceny złożonych ofert dokonana zostanie wg następujących zasad: największa ilość
punktów przyznana zostanie, w skali od 0-100, tej ofercie, w której proponowana cena
będzie najniższa. Pozostałym ofertom zgodnie z następującym wzorem:

A=

Cn
 100
Cb

Cn – najniższa cena netto
Cb – cena netto oferty badanej
Uzyskane w ten sposób punkty zostaną przemnożone przez współczynnik 100 odpowiadający
znaczeniu tego kryterium
VI. Miejsce, sposób, składania ofert:
1. Miejsce składania ofert
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
88-190 Barcin, Barcin Wieś 71
NIP: 556-000-54-90
biuro@telestrop.pl
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2. Sposób składania ofert
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu
ofertowym - załącznik nr 1.
Formularz ofert oraz ewentualne inne załączniki muszą być podpisane przez Oferenta.
Oferta powinna zawierać Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Wykonawcy z Zamawiającym – załącznik nr 2.
W ofercie muszą się znaleźć: imię, nazwisko, nazwa firmy i dokładny adres Wykonawcy, datę
sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym.
Oferty można składać osobiście, przez posłańca, drogą pocztową, mailowo na adres wskazany
powyżej.
O wpływie decyduje dzień i godzina wpływu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Termin składania ofert: 21.11.2018 do godziny 15:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.11.2018
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający w ciągu 2 dni skontaktuje się z oferentem,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Osoba do kontaktu: Grzegorz Radzikowski 52 383 23 88
VII. Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Dostawcy, w przypadkach:
1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) z przyczyn niezależnych od obu Stron, które w szczególności dotyczyć będą:
- uwarunkowań organizacyjno-technicznych,
- uwarunkowań formalno-prawnych,
b) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany elementów wyposażenia na elementy
wyposażenia o równoważnych parametrach lub lepszych i zmiana ta nie spowoduje
zwiększenia wynagrodzenia.
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy
Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Dostawcę
VIII. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z
Zamawiającym zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. oświadczenia o
braku powiązań.
IX. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawcy
Załącznik Nr 3 – Rysunek
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OFERTA WYKONAWCY
I. Zamawiający:
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
88-190 Barcin, Barcin Wieś 71
NIP: 556-000-54-90
biuro@telestrop.pl

II. Wykonawca:
Oferta dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia placu,
wykonaniem płyty betonowej oraz wykonaniem infrastruktury wodnej wokół placu w ramach
projektu pn. Wdrożenie do produkcji pustaka ściennego keramzytobetonowego dla budynków
energooszczędnych i pasywnych” w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i
rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałania
1.6.2.

„Dotacje

dla

innowacyjnych

MŚP”

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez firmę Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP- SYSTEM Grzegorz Radzikowski, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia w ramach ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia/zapytania ofertowego
Nazwa
urządzenia
Roraty
budowlane
Razem

ilość

Cena netto

Cena brutto

Wartość
VAT

1 szt.

1. Oferowany okres gwarancji: 24 (w miesiącach),
2. Akceptuję/-my termin realizacji zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego i uznaję/emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania.
4. Oświadczam/-y, że uważam/-y się związany/-i przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
złożenia ofert.
Data i podpis:

Strona 5

Załącznik nr 2
Wytwórnia Materiałów Budowlanych
TELE – STROP - SYSTEM Grzegorz Radzikowski
88-190 Barcin, Barcin Wieś 71
NIP: 556-000-54-90
biuro@telestrop.pl

…………………………….
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z p. Grzegorzem Radzikowskim prowadzącym
działalność gospodarczą p.n. Wytwórnia Materiałów Budowlanych TELE – STROP SYSTEM Grzegorz Radzikowski osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie
kapitałowe lub osobowe rozumie się:



uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,



pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Dostawcy, w szczególności
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.



.....................................
(miejscowość i data) Podpis Dostawcy
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