Lidzbark Warmiński, dn. 12.07.2018 r.
Znak sprawy: 1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.

Zamawiający:
„AGROVIS” WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Markajmy 6
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-000-35-42
Tel: 89 767 43 93

II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku
produkcyjno-szkoleniowego w II etapach w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu
pn. Mleczarnia rzemieślnicza „Roguska Struga” w ramach programu operacyjnego:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zakres zamówienia obejmuję wykonanie:
2.1. budowę budynku,
2.2. instalacji elektrycznej,
2.3. CO pompa ciepła,
2.4. kanalizacji,
2.5. instalacji wodociągowej,
2.6. pomieszczenia chłodnicze,
2.7. instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,10 KW.
3. Ogólny zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 i 7 do zapytania.
4. Szczegółowy opis i zakres robót budowlanych zawarty jest w Projekcie Budowlanym a także w
przedmiarze robót – będącymi załącznikiem nr 8 do niniejszego zapytania, przy czym
przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu
ofertowego.
4.1. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostępna jest na stronie platformy
zakupowej: http://www.agrovis.eu/news/zapytanie-ofertowe/
5. Roboty będą wykonywane w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę.
6. Projekt Budowlany może wskazywać dla niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe
lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku
do wskazanych w projektach, specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że zagwarantują
one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z uzyskanymi decyzjami pozwolenia na
budowę, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone
w w/w dokumentach oraz będą nie gorsze pod względem:
5.1. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
5.2. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),
5.3. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
7. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie
zmiany Projektu Budowlanego, koszty tych zmian poniesie wykonawca, przy czym realizacja
przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym w zapytaniu.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż
zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane
w całości.
9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie
podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany
będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących
podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części
zamówienia.
11. Kod CPV:
45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków,
45223500-1
Konstrukcje z betonu zbrojonego,
45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45223210-1
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
45223220-4
Roboty zadaszeniowe,
45332300-6
Kanalizacja sanitarna,
45332200-5
Instalacja wodociągowa,
45331100-7
Instalacja centralnego ogrzewania,
45331200-8
Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
42511000-1
wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów,
45310000-3;
Roboty instalacyjne elektryczne,
45251200-3;
Roboty budowlane w zakresie ciepłowni,
45232100-3;
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
31155000-7
Falowniki,
09332000-5
Instalacje słoneczne
45231400-9
Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektrycznych,
45311000-0
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45312311-0
Montaż instalacji piorunochronnej,
09331200-0
Słoneczne moduły fotoelektryczne,
45261215-4
Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych,
III. Termin wykonania zamówienia

1.

2.

Zamówienie będzie realizowane w II etapach. Wymagany termin wykonania niniejszego
zamówienia etap I: od dnia podpisania umowy do dnia 15 października 2018. Wymagany
termin wykonania niniejszego zamówienia etap II: od dnia 1 maja 2019 do dnia 1 września
2019.
Terminy poszczególnych zadań/etapów wynikające z technologii prowadzenia robót z
przedziałem czasowym – jednego miesiąca określi Wykonawca w harmonogramie
rzeczowo – terminowo – finansowym przed podpisaniem umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a/ 2 zamówienia polegające na wykonaniu robót budowalnych obejmujących swym
zakresem budowę budynku produkcyjnego o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00
złotych brutto każde.
1.2. Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: Kierownik Budowy - 5
lat na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do wykonania zadania
zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.
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2.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
w/w warunki Wykonawca spełnił.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 3 do
zapytania.
2.2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do zapytania.
2.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
2.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2.6. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
2.7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).
2.8. Kosztorys w wersji papierowej i elektronicznej na wskazaną w ofercie kwotę, który stanowić
będzie element pomocniczy, umożliwiający prawidłowe rozliczenie obu stron.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osobę uprawnioną.
4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Budowa Mleczarni rzemieślniczej „Roguska Struga”. Nie otwierać przed 27.07.2018 r. oraz
opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

3

8. Oferta może zostać dostarczone osobiści, przez kuriera lub pocztę.
VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
„Agrovis” Sp. J Markajmy 6 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2018 o godz. 10:00.
3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin ich złożenia.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto i winna uwzględniać wynagrodzenie obejmujące wszystkie
obowiązki przyszłego wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające
wprost z dokumentacji projektowej, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania
zadania, w tym między innymi:
2.1. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
2.2. ogrodzenie terenu robót,
2.3. koszty organizacji placu budowy
2.4. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.5. wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
2.6. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego
uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również do
dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających,
2.7. dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
2.8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego,
2.9. koszty transportu, ubezpieczenie, wszelkie prace przygotowawcze oraz wszelkie inne koszty
niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
oceny :
Cena – 90 %
Maksymalną liczbę punktów (90) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za
realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

C 

CN
x90
C OB

gdzie:
CN
– najniższa zaoferowana Cena,
COB
– Cena zaoferowana w ofercie badanej.

Okres gwarancji – 10 %.
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G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji
Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji na prace
budowlane przedstawionego przez wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi
3 lata, przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:
- 3 lata gwarancji – 0 punktów,
- 4 lata gwarancji – 5 punktów,
- 5 lata gwarancji – 10 punktów.
Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość
punktów uzyskanych przez oferenta w ramach okreslonych powyzej kryteriów.
IX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu stanowiącego złącznik nr 5, który
przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie i
miejscu podpisania umowy.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu:
4.1. harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowym robót, który po zatwierdzeniu przez
zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy,
4.2. dokument potwierdzający ubezpieczenie budowy i robót na okres realizacji umowy z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej, uwzględniające szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi
robotami na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 złotych.
X. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w następstwie
przeprowadzonego zapytania ofertowego, w zakresie:
1.1. Terminu realizacji umowy,
1.2. Harmonogramu realizacji umowy i sposobu jego ustalania.
2. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. Wskazane powyżej istotne zmiany
postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku
realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji
Projektu.
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:
1.1. Drozd Izabela, Wioletta Owsiana tel.89 767 43 93, e-mail iza.drozd@agrovis.eu
XII. Informacje uzupełniające
1.

2.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub
kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w
oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z
Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie załącznikami,
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b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie
określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e. wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w
wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;
f. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie
można było wcześniej przewidzieć.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
5.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AGROVIS” WIŚNIEWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Markajmy 6, 11-100 Lidzbark Warmiński
b/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
W załączeniu:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
3/ Wykaz robót budowlanych.
4/ Wykaz osób.
5/ Projekt umowy.
6/ Opis przedmiotu zamówienia.

7/ Podział na etapy.
8/ Dokumentacja projektowa.

6

