ZAPYTANIE OFERTOWE 1/02/2017

Kod:CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

W związku z realizacją projektu pt. Efektywne podniesienie jakości systemu regulacji w układach
centralnego ogrzewania podłogowego poprzez wdrożenie innowacyjnego przepływomierza
magnetycznego chronionego wzorem użytkowym w ramach Poddziałania 3.4.4. Dotacje dla MSP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zapraszamy
do składania ofert na realizację Zadania:
Prace budowlane przy budowie hali produkcyjnej niezbędnej do wdrożenia produkcji
przepływomierza do regulacji przepływu czynnika grzewczego w układach ogrzewania
centralnego podłogowego chronionego wzorem użytkowym
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych
Nazwa i adres zamawiającego:
"FINISH A" Anna Dryjak Spółka Jawna, 32-650 Kęty ul. Kleparz 6D
Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotowy projekt obejmuje budowę dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej oznaczonej w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie symbolem H3 niezbędnej dla wdrożenia do seryjnej produkcji
innowacyjnego przepływomierza do systemów ogrzewania podłogowego. Powierzchnia użytkowa hali
produkcyjnej H3 zgodnie z projektem budowlanym wynosić będzie 832,80 m2.Ten etap objęty jest
dofinansowaniem i stanowi koszt kwalifikowany. Rozpoczęcie przewidziane jest na II kwartał 2017.
Hala produkcyjna H3 zawarta będzie w jednej prostej bryle, która wpisywać się będzie w istniejącą
część zakładu. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym. Konstrukcję
nośną ścian stanowić będą mury wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków z betonu
komórkowego o grubości 30 cm, strop nad parterem strunobetonowe płyty stropowe typu CONSOLIS.
Konstrukcja dachu: kratownice drewniane w rozstawie osiowym co ok 1,0 m. Dach pokryty folią
dachową PCV z ociepleniem z wełny mineralnej twardej o grub. 25 cm na płycie SFB. Obiekt
posadowiony będzie na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych.
Prace budowlane przy budowie hali produkcyjnej przebiegać będą według następujących etapów:
1. Roboty przygotowawcze
2. Ściany parteru
3. Strop na parterem
4. Ściany piętra
5. Dach
6. Prace wykończeniowe
7. Instalacje
8. Winda
Termin realizacji przedmiotu budowy:
Planowane rozpoczęcie inwestycji: Kwiecień 2017
Planowane zakończenie inwestycji: Wrzesień 2018
Kryteria wyboru Wykonawcy:
1) Cena
2) Gwarancja (okres udzielonej gwarancji)
Wagi dla obu kryteriów:
Kryterium nr 1 - 60%
Kryterium nr 2 - 40%
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Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium nr 1: Cena - według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów =

x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie

Kryterium nr 2: Gwarancja (okres udzielonej gwarancji) – według następującego wzoru

okres udzielonej gwarancji w ofercie (w latach)
Ilość punktów =
x waga kryterium
najdłuższy okres udzielonej gwarancji w ofertach (w latach)

Punktacja każdego kryterium zostanie przemnożona przez wagi dla każdego kryterium.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria i wagi a następnie podpisze umowę na wykonanie prac.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami
wykonującymi
w imieniu
Beneficjenta
(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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik
do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają
z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
Informacje dotyczące zapytania ofertowego:
Data ogłoszenia: 01.03.2017
Data złożenia ofert do: 15.03.2017.do godz.14.00
Oferta powinna zawierać co najmniej: Cenę netto i brutto, datę ważności oferty, termin realizacji,
Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Beneficjentem projektu
(Zamawiającym). Oferta powinna być przygotowana zgodnie z zakresem objętym niniejszym
postępowaniem. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert
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na poszczególne elementy zamówienia (niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze
części). Oferty na wykonanie części zamówienia podlegają odrzuceniu. Oferta musi być sporządzona
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że musi być podpisana przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwem/pełnomocnictwami.
Specyfikacja realizacji projektu czyli projekt konstrukcyjny oraz projekt architektoniczno-budowlany
dostępne są do pobrania w formie drukowanej w naszej siedzibie: "FINISH A" Anna Dryjak Spółka
Jawna, 32-650 Kęty ul. Kleparz 6D
W przypadku zainteresowania złożeniem oferty w/w dokumentację możemy Państwu dostarczyć
drogą pocztową lub drogą elektroniczną.
Oferenci zainteresowani udziałem w przetargu proszeni są o kontakt:
Jan Dryjak e-mail: biuro@finish-a.com.pl tel. 502 367 652
Oferty mogą być dostarczone w wybranej formie :
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@finish-a.com.pl
- faksem na numer: 33 845 25 06
- za pośrednictwem poczty na adres:
FINISH A" Anna Dryjak Spółka Jawna, 32-650 Kęty ul. Kleparz 6D
- osobiście w siedzibie firmy:
FINISH A" Anna Dryjak Spółka Jawna, 32-650 Kęty ul. Kleparz 6D
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.03.2017 do godziny 14.00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na ich składanie zostaną zwrócone
Wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego FINISH A" Anna Dryjak Spółka Jawna, 32-650 Kęty
ul. Kleparz 6D w dniu 15.03.2017 o godzinie 16.15.
Otwarcie ofert jest jawne. Odczytaniu podlega treść oferty. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający
wskaże środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotu postępowania.
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