Lublin, dn. 12.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe
1.

WOLCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Związkowa 23, 20-148
Lublin, NIP 7120155766, REGON 430062896, w związku z realizacją zadań określonych w projekcie pn.
„Rozwój potencjału WOLCO Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacji z dziedziny nanotechnologii z
zastosowaniem grafenu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś
Priorytetowa 1: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3: Ponadregionalne powiązania
kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1: Wdrażanie innowacji przez MŚP, zaprasza do składania ofert
cenowych dotyczących Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

2.

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej z
uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja powinna zawierać
szczegółową charakterystykę, zakres oraz ilości robót budowlanych, wentylacji oraz elektryki dla
niniejszego zadania. Zakres dokumentacji przewidzianej do wykonania przez Wykonawcę oraz wytyczne
zamawiającego do opracowania przedmiotowej zawarte zostały w Załączniku do niniejszego ogłoszenia.

3.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę hali magazynowej na terenie należącym do
WOLCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.

Do realizacji zadania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca, który dokona opracowania kompleksowej
dokumentacji technicznej. Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji, Wykonawca
zobowiązany jest opracować koncepcje do projektu, które będą przedkładane do akceptacji przez
Zamawiającego. Zamawiający formułować będzie oceny i opinie, mające na celu dostosowanie
projektów wykonawczych do potrzeb instytucji zamawiającego oraz wytycznych określonych w projekcie
„Rozwój potencjału WOLCO Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacji z dziedziny nanotechnologii z
zastosowaniem grafenu”.

5.

Opracowując dokumentację Wykonawca może używać i wskazywać nazwy własne jednak jednocześnie
powinien ująć zapis mówiący, iż należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe. Do wszystkich nazw
własnych należy dodać zapis „lub równoważne”.

6.

Opis sposobu obliczania ceny ryczałtowej oferty. Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą netto
obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie,
I. Zakres prac projektowych, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z wymaganiami
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość podwykonawstwa, jednak za jakość i
terminowość wykonania prac odpowiada w pełni główny wykonawca.
II. Cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją prac projektowych
wynikające z dokumentów zapytania o cenę jak również nie ujęte w tej dokumentacji, a niezbędne do
wykonania zadania,
III. Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić
będzie również:
a) Pozyskanie niezbędnych uzgodnień przy sporządzaniu projektu,
b) Uzgodnienie wykonanego projektu z Zamawiającym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, odstępstw.

7.

Termin i miejsce wykonania zamówienia: do dnia 15. Grudnia 2015 roku. Za termin wykonania
zamówienia uznaje się termin protokołu zdawczo-odbiorczego z przekazanej ostatecznej i kompletnej
dokumentacji, którą następnie Wykonawca przedstawi ubiegając się o Pozwolenie na
Budowę. Miejsce: ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin.

8.

Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania. Każdy wykonawca ma prawo (przy czym nie jest to
obowiązek) zapoznać się z zakresem prac w terenie, w celu ustalania aktualnego stanu technicznego
obiektu oraz niezbędnych do zaprojektowania prac, zgodnie z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami.

9.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zleceniodawca będzie się kierował przy wyborze oferty:
Oferty będą oceniane według kryteriów określonych w niniejszym punkcie, po spełnieniu wymogów
zawartych w zapytaniu.
Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego, złożone oferty, które zostaną zakwalifikowane do
grupy „Oceniane” poddane będą ocenie według następujących kryteriów:
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•

CENA - 100% – za całość wykonania zamówienia

Sposób obliczania punktacji:
Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę netto otrzyma 100%. Zamawiający przyzna
maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za
realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach w kryterium cena zostaną wyliczone ze wzoru:
C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej
oferty) * 100%
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po
przecinku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
10. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego
przedstawiciela(i) Wykonawcy. Jakiekolwiek poprawki powinny być przekreślone i zaparafowane przez
osobę upoważniona do podpisywania oferty. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20. listopada
2015 r. do godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin.
Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zostaną one niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez otwierania.
11. Opis i oznakowanie kopert: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta
powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: WOLCO Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Związkowa 23, 20-148 Lublin oraz oznakowana: „Oferta zapytania ofertowego
na wykonanie dokumentacji projektowej”. Koperta powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby
można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po terminie.
12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od
wyniku postępowania zapytania ofertowego.
13. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu ofertowym tylko jedną ofertę własną na całość
realizacji zadania.
14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
15. Warunki udziału w postępowaniu, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I.
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
II. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
I.
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi właściwe
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
a) do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego wykonującego dokumentację
projektową – osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami do projektowania w zakresie
architektonicznym na stanowisku projektanta w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
b) do pełnienia funkcji projektantów branżowych, wchodzących w skład zespołu projektowego –
osobami legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w branżach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i
wentylacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
W ofercie należy ująć informację wykonawcy o podstawie do dysponowania tą osobą lub tymi osobami.
16. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca którego oferta została wybrana, będzie
zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia o
przynależności do izby inżynierów budownictwa, potrzebne do realizacji zadania zgodnie z
przepisami.
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17. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca składający ofertę, będzie zobowiązany
dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności
gospodarczej.
18. Zapoznanie się z miejscem realizacji zadania. Każdy wykonawca ma prawo (przy czym nie jest to
obowiązek) zapoznać się z zakresem prac w terenie, w celu ustalania aktualnego stanu technicznego
obiektu oraz niezbędnych do zaprojektowania prac, zgodnie z treścią ogłoszenia wraz z załącznikami.
19. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
20. Zamówienie jest przeprowadzane zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
21. Zamówienie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.
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