Wrocław, dnia 22.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 2.1 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty
zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.
I. Zamawiający:
CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław
NIP: 8992540524
REGON: 020056775
II. Tytuł projektu:
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ZAAWANSOWANYCH
PROEKOLOGICZNYCH ROZWIĄ ZAŃ TERMOCHEMICZNYCH”
III. Opis przedmiotu zamówienia
Kody CPV:
CPV 45 00 00 00 - 7 - roboty budowlane
CPV 45 00 00 00 - 8 - przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45 00 00 00 - 9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej
CPV 45 30 00 00 - 0 - roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45 40 00 00 - 1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45 31 00 00 - 3 - roboty instalacyjne elektryczne
Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku nr 2
do niniejszego zapytania.
W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił
przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych,
wytrzymałościowych, jakościowych oraz wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego
przez Zamawiającego w wymaganiach technicznych. Pod pojęciem parametry rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo,
wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych
właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
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IV. Termin wykonania zamówienia:
Planowany termin realizacji zadania: 07.2017 – 02.2018, w tym:
- zakończenie wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych do 31.12.2017
- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 28.02.2018
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia. Okres realizacji
zadania może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się procesu wyboru ofert, podpisywania
umowy, zmiany harmonogramu Projektu lub zaistnienia innych czynników zewnętrznych, na które
nie ma wpływu zamawiający ani przyszły wykonawca zadania.
V. Wymagania wobec Oferentów:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków:


posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, jako Wykonawca jedną
inwestycję odpowiadającą swoim rodzajem i wartością ofertową inwestycji stanowiącej
przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz robót (Załącznik nr
6).

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego
zamówienia, tj:
 co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która
będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać
zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac oraz wykaz wykonanych robót
zgodnie z Załącznikiem nr 4.


znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
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Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Zamawiający żąda
przedstawienia następujących dokumentów:
 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert;
 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną na 3 000 000,00 zł.
 Wykonawca wybrany w niniejszym zapytaniu do realizacji zamówienia będzie
zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy aktualne zaświadczenie z ZUS i
Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zadłużenia, a także dostarczyć bilans za rok
2015 i 2016.
Ponadto Wykonawca wraz z ofertą dostarczy:
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) - zgodnie z Załącznikiem 3.
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
VI. Zlecenie robót podwykonawcom
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 części
zamówienia, którą chce powierzyć do wykonania podwykonawcy.
VII. Sposób obliczania ceny:
Cena powinna zostać podana w złotych polskich w wartości brutto i powinna obejmować wszystkie
niezbędne koszty związane z realizacją zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VIII. Opis kryteriów przy wyborze oferty:
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena
Termin wykonania
Gwarancja

70%
20%
10%

Kryterium cena - obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 70 [%]
gdzie:

Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty

Kryterium - termin realizacji:
 Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż
termin określony w punkcie IV przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.
Skrócenie terminu realizacji
B= (Tmin/Tn) x 20 [%]
gdzie:
Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty
Kryterium – gwarancja
 Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane
oraz dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania
przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie
podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu
zamówienia.
 Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane
urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje
okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy
i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach
kryterium gwarancja.
G = (Gn/Gmax) x 10 [%]
gdzie:

Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych
ofert
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy
oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za
najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty
A+B+C
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IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę (na wzorze Zał. 1) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą
tradycyjną na adres CAD-MECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wałbrzyska 26, 52314 Wrocław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: Zapytania@cadmech.pl.
Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-finansowego
Termin składania ofert upływa w dniu: 10.07.2017, o godzinie 16:00 (decyduje data i godzina
wpływu oferty).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez
osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie
opatrzonej:
danymi wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
napisem: „Oferta na budowę Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego”
Koszty związane z przygotowanie oferty ponosi oferent.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem e-maila
zapytania@cadmech.pl o wyjaśnienie treści zapytania. Udzielone odpowiedzi na zadane przez
wykonawców pytania zostaną niezwłocznie upublicznione.
Kontakt w sprawie postępowania oraz ewentualnej wizyty w miejscu przewidzianym na
realizację budowy:
Kontakt pod adresem poczty elektronicznej:
 zapytania@cadmech.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności
podania przyczyny unieważnienia.
X. INFORMACJA O PODSTAWIE WYKLUCZENIA
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim 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
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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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
XI. Oświadczenia i dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca.
 Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony we własnym zakresie przez składającego
ofertę.
 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do realizacji zamówienia: posiadania odpowiedniej
wiedzy i doświadczenia dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne” - art. 22 ust. 1 oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1-2 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164) - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego.
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości 1 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert;
 Polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną na 3 000 000,00 zł.
XII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej.
Zamówienie finansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania dla niniejszego postępowania ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności, jawności i przejrzystości.
Termin związania ofertą wynosi min. 30 dni.
Załączniki:
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 Załącznik nr 1. Wzór oferty.
 Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia.
 Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań do realizacji zamówienia.
 Załącznik nr 5. Wzór umowy.
 Załącznik nr 6. Wykaz robót.
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