Poznań, 08.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/WRPO 1.5.2/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii druku na szkle
termoutrwardzanymi farbami organicznymi oraz budowa magazynu wysokiego składowania służąca
umasowieniu nowej produkcji.” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0524/15), IMS
GLASS-DECOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłasza postępowanie dla zamówienia
zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup następujących elementów projektu:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup materiałów i robót budowlanych związanych z budową nowoczesnego magazynu oraz
budynku działu B+R wraz z przestrzenią socjalną w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Założenia funkcjonalno – użytkowe:
I. Budowa nowoczesnego magazynu, dzięki któremu firma IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o.
(Zamawiający) będzie mogła rozpocząć świadczenie nowej Usługi Magazynowania. Celem jest
powstanie magazynu, który zapewni niezbędną przestrzeń do przechowywania i buforowania
dużych rozmiarów zamówień od zagranicznych kontrahentów.
II. Budowa budynku pod dział B+R wraz z przestrzenią socjalną. W ramach działu B+R będą
prowadzone dalsze prace rozwojowe nad nową technologią drukowania produktów szklanych
i dalszym udoskonalaniem produktów. Budynek będzie obejmował część socjalną dla
nowozatrudnianych pracowników.
Warunkiem dla przedmiotu zapytania jest przeprowadzenie robót budowlanych w sposób
niezakłócający funkcjonowanie procesów produkcyjnych zachodzących u Zamawiającego.
Przedmiot zapytania nie ma charakteru inwestycji typu Greenfield – przedmiotem zapytania jest
zakup materiałów i robót budowlanych mających na celu rozszerzenie posiadanej powierzchni.
Wykonanie prac budowlanych musi zostać poprzedzone pełnobranżowymi robotami projektowymi,
zmierzającymi do powstania nowoczesnego magazynu oraz budynku działu B+R wraz z
przestrzenią socjalną. Realizowane będzie w 4 etapach:
I. Wykonanie i wylanie fundamentów
Należy mieć na uwadze, fundamentowanie w rejonie istniejących obiektów.
II. Doprowadzenie budynku do stanu surowego otwartego
Oferta cenowa dla tego etapu musi przewidywać połączenia z istniejącymi obiektami (w trakcie
ruchu zakładu) wraz z uwzględnieniem prac związanych z fragmentaryczną rozbiórką i dokonaniem
zespolenia.
III. Doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego
IV. Roboty wykończeniowe.
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Specyfikacja przedmiotu zamówienia w formie skróconej stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego
zapytania ofertowego. Dodatkowo każdy z potencjalnych ofertentów ma prawo do wglądu do
wstępnej dokumentacji technicznej (rzuty) w siedzibie IMS GLASS-DECOR Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura 8-16 w
terminach trwania niniejszego ofertowania. Każdy z potencjalnych ofertentów ma prawo do
przeprowadzenia wizji lokalnej (rozwiązanie zalecane) miejsca realizacji zamówienia po uprzednim
uzgodnieniu terminu – przedmiotowy zapis nie stanowi o wymogu formalnym udziału w procesie
składania ofert.
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Oferent w związku z realizacją umowy zawartej w wyniku wyboru
oferty (również koszty transportu, ubezpieczenia, montażu itp.).
Oferowana cena powinna być ceną netto (tj. bez podatku VAT).
Waluty dopuszczalne w zamówieniu to: PLN, EURO, CHF, USD. Wszystkie rozliczenia związane
z realizacją zamówienia dokonywane będą w wyżej wymienionych walutach. Wszystkie ceny
ofertowe w walucie obcej zostaną przeliczone do porównania wg średniego kursu NBP
poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu wyboru w dniu dokonywania oceny złożonych ofert.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowych.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
2. Planowany termin realizacji zamówienia: luty 2017 r. – październik 2017 r. (rozumiany jako
termin uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie)
3. Warunki udziału w postepowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
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warunkiem udziału jest ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia
wykonawczo – konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń, delegowanego do realizacji
przedmiotowego zamówienia.
4) Doświadczenie w pracach projektowych – warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest
przedstawienie minimum jednej referencji dotyczącej przeprowadzenie prac projektowych –
referencja dotycząca pełnobranżowego projektu budowlanego, gdzie elementem było
pozyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotem wskazanej referencji ma być inwestycja
o minimalnych, następujących parametrach: hala produkcyjno – magazynowa powierzchnia
min. 1500 m2, budynek biurowo – socjalny powierzchnia min. 500 m2.
5) Doświadczenie w pracach budowlanych – warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest
przedstawienie minimum jednej referencji dotyczącej przeprowadzenia inwestycji o wartości
powyżej 2 mln PLN w roku 2016.
6) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
4. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

Cena netto powiększona o ewentualne koszty
dodatkowe*

60%

60

Okres wykonania przedmiotu zamówienia

20%

20

Kryterium jakościowe dotyczące sposobu
realizacji zamówienia – doświadczenie
zawodowe kierownika budowy
odpowiedzialnego za przedmiotowe zamówienie

20%

20

*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego
wybór dostawcy

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Punkty w ramach kryterium cena netto będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 60%
Cr
C min – cena minimalna w zbiorze
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C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium okres wykonania przedmiotu zamówienia będą przyznawane wg
następującej zasady:

Kryterium oceny: okres wykonania przedmiotu Ilość przyznanych punktów:
zamówienia
termin realizacji zamówienia wskazany
w ofercie: luty 2017 r. – październik 2017r.
(rozumiany jako termin uzyskania
prawomocnej decyzji na użytkowanie)

20

termin realizacji zamówienia wskazany
w ofercie wykraczający poza ramy: luty 2017 r.
– październik 2017r. (rozumiany jako termin
uzyskania prawomocnej decyzji na
użytkowanie) – rozumiany jako termin
późniejszy niż październik 2017r.

0

Punkty w ramach kryterium jakościowego dotyczącego sposobu realizacji zamówienia –
doświadczenie zawodowe kierownika budowy odpowiedzialnego za przedmiotowe zamówienie*
mierzony jako lata doświadczenia zawodowego pełnionej funkcji. Punkty będą przyznawane wg
następującej zasady:

Kryterium oceny: doświadczenie zawodowe Ilość przyznanych punktów:
kierownika budowy odpowiedzialnego za
przedmiotowe zamówienie
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
powyżej 10 lat.

20

Brak doświadczenia zawodowego kierownika
budowy powyżej 10 lat.

0

*Przedmiotowe kryterium ma charakter kryterium jakościowego, bezpośrednio dotyczy sposobu realizacji zamówienia.
Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia (unormowane w prawie budowlanym),
jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy co bezpośrednio wpływa na jakość robót budowlanych. Doświadczenie
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zawodowe kierownika budowy stanowi gwarancję poprawności zorganizowania procesów budowy oraz gwarancję
należytego przebiegu robót budowlanych pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności
technicznej. Przedmiotowe kryterium jest zgodne z art. 67 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE i art. 82 ust. 2 lit. b)
dyrektywy 2014/25/UE. Na gruncie dyrektyw z 2014 r. przedmiotowe kryterium odnoszące się do jakości personelu
(zespołu) mającego wykonywać przedmiot zamówienia nie dotyczy „właściwości wykonawcy” i nie łamie zakazu
zawartego Wytycznych IŻ WRPO na lata 2014 – 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem
ze środków EFRR – przedmiotowe kryterium odnosi się do konkretnego personelu (kierownika budowy) wyznaczonego
do realizacji przedmiotowego zamówienia, a nie do ogólnego personelu wykonawcy bez wskazania jego powiązania
z przedmiotem zamówienia i jego jakością. Przedmiotowe kryterium jest bezpośrednio związane ze sposobem
wykonania zamówienia. Zdolność do wykonania zamówienia zależy w znacznym stopniu od zawodowej wartości
kierownika budowy jako osoby wskazanej i zobowiązanej do wykonania przedmiotu zamówienia. Na tą wartość składa
się doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Kompetencje (uprawnienia jako warunek udziału w postępowaniu) i
doświadczenie kierownika budowy mają determinujące znaczenie dla oceny zdolności zawodowej Wykonawcy. Zdolność
ta jest cechą charakterystyczną oferty i jest związana z przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 2004/18/WE.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków udziału oraz kryteriów ofert
zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (sposób dokonania oceny ich spełnienia):
1. Złożenie oferty zawierającej:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów punktowanych,
• termin ważności oferty,
• zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US nie starsze niż jeden miesiąc liczone od daty ich
dostarczenia do Zamawiającego,
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez delegowanego do realizacji przedmiotowego
zamówienia kierownika budowy posiadanie uprawnień wykonawczo – konstrukcyjno –
budowlanych bez ograniczeń - decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających
uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
• dokument potwierdzający posiadane doświadczenia przez dedykowanego do
przedmiotowego zamówienia kierownika budowy zawierający zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w dokumencie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
wyboru wykonawcy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).
• minimum jedna referencja dotycząca przeprowadzenie prac projektowych – referencja
dotycząca pełnobranżowego projektu budowlanego, gdzie elementem było pozyskanie
pozwolenia na budowę. Przedmiotem wskazanej referencji ma być inwestycja
o minimalnych, następujących parametrach: hala produkcyjno – magazynowa powierzchnia
min. 1500 m2, budynek biurowo – socjalny powierzchnia min. 500 m2.,
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•

minimum jedna referencja dotycząca przeprowadzenia inwestycji o wartości powyżej 2 mln
PLN w roku 2016

2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.
• Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta może być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) lub na
formularzu oferenta, wraz z załącznikami i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści
spójnymi z pkt 4 niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty
kompletne.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o., ul. Malwowa 69A, 60-175 Poznań
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o., ul. Malwowa
69A, 60-175 Poznań
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: janusz.switaj@imsglass-decor.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 22.02.2017
•

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte i będą
oferentom zwracane bez otwierania. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez
Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta
przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalne.
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•
•

•
•

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający
ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający niezwłocznie powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej
o wynikach postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
Brak któregokolwiek z wskazanych załączników i/lub wskazanych oświadczeń stanowi podstawę
do odrzucenia formalnego danej oferty.

6. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wskazanej w punkcie 5 niniejszego Zapytania
jako termin dostarczania ofert.
7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z firmą IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązanie między firmą IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. lub
osobami wykonującymi w imieniu firmy IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego).
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8. Warunki dokonania zmiany umowy:
•

•
•

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków
płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej
zgody Zamawiającego.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Janusz Świtaj,
tel. +48 61 867 75 81; e-mail: janusz.switaj@imsglass-decor.pl

Zastrzeżenia:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. do żadnego
określonego działania:
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy IMS GLASS-DECOR Sp.
z o.o. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o.
do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek
koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem
oferty.
• IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub
części zapytania ofertowego.

Podpis: Janusz Świtaj
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/WRPO 1.5.2/2017.
Specyfikacja techniczna.
Podstawowe założenia dla oferodawców – zakup materiałów i robót budowlanych związanych
z budową nowoczesnego magazynu oraz budynku działu B+R wraz z przestrzenią socjalną
w systemie zaprojektuj i wybuduj:
1. Technologiczne połączenie nowych obiektów z istniejącymi budynkami.
2. Podstawowe wymagania dotyczące:
- nowoczesnego magazynu
Obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni ok. 2200m2 i wysokości składowania H=6,3m
Obiekt z lekkim dachem dwuspadowym, naświetlami dachowymi - punktowymi, 2 rampami
załadunkowymi.
- budynku działu B+R wraz z przestrzenią socjalną
Obiekt dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni ok. 1000m2 i wysokości każdej kondygnacji netto
H=3,0m
Obiekt murowany, ze stropami i schodami żelbetowymi, z dachem płaskim. Budynek wyposażony w
windę osobową.
3. Termin realizacji: nie później niż 31.10.2017 jako termin uzyskania prawomocnej decyzji na
użytkowanie.
Wykonanie prac budowlanych, poprzedzonych pełnobranżowymi robotami projektowymi,
zmierzających do powstania w.w. obiektów realizowane będzie w 4 etapach.
I. Wykonanie i wylanie fundamentów
W ramach tego etapu należy wykonać niezbędne roboty przygotowawcze, w tym m.in. utwardzenia
terenu, roboty ziemne wraz z niezbędną wymianą gruntu. Roboty fundamentowe szalunkowe,
zbrojeniowe i betoniarskie. Fundamenty powinny być wykonane na wymaganej głębokości w formie
stóp, podwalin, doków załadunkowych, ław żelbetowych, szachtu windowego wraz z niezbędnymi
kotwieniami. Ważne będzie wykonanie niezbędnych przepustów i podejść instalacyjnych oraz
instalacje zewnętrzne i przyłącza bezpośrednio związane z pracami I etapu.
Należy mieć na uwadze, fundamentowanie w rejonie istniejących obiektów.
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II. Doprowadzenie budynku do stanu surowego otwartego
W ramach tego etapu (nowoczesny magazyn) należy wykonać niezbędne instalacje
podposadzkowe, ściany fundamentowe, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zarówno
pionowe jak i poziome, uzupełnienia gruntu wewnątrz obiektów wraz z zagęszczeniem warstwami,
podbetony podposadzkowe, izolacje termiczne ścian i podwalin fundamentowych. Szacowanie prac
musi uwzględniać montaż konstrukcji hali wraz z niezbędnymi usztywnieniami, podkonstrukcją pod
ściany osłonowe i bramy, wymianami pod naświetla, montowanie ścian z płyt warstwowych o
wymaganych parametrach termicznych oraz komplet obróbek blacharskich. Szacując koszt etapu
należy uwzględnić dachy z blach trapezowych wraz z poszyciem, odwodnieniem oraz naświetlami
punktowymi z poliwęglanu.
Budynek działu B+R wraz z przestrzenią socjalną powinien być wykonany w technologii murowanej.
Stropy gęstożebrowe, klatki schodowe żelbetowe. Izolacja termiczna dachu budynku działu B+R
wraz z przestrzenią socjalną z płyt mineralnych. Poszycie dachu papowe, komplet obróbek
blacharskich z blachy powlekanej. Szacunek cenowy dla tego etapu powinien przewidywać
połączenia z istniejącymi obiektami (w trakcie ruchu zakładu) wraz z uwzględnieniem prac
związanych z fragmentaryczną rozbiórką i dokonaniem zespolenia.
III. Doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego
W ramach tego etapu dla szacunku kosztowego budynku działu B+R wraz z przestrzenią socjalną
należy uwzględnić komplet zabudowy otworów okiennych w technologii aluminum o wymaganym
U<1,1W/m2*K. Przeszklenia i drzwi wejściowe w technologii aluminium. Elewacja w technologii
lekkiej mokrej z parapetami z blachy powlekanej.
Przedmiotowy szacunek cenowy w odniesieniu do nowoczesnego magazynu musi przewidzieć
zakup i montaż bram rolowanych wraz ze sterowaniem pilotami z kołnierzami uszczelniającymi przy
rampach załadunkowych. Szacując cenę należy uwzględnić dostarczenie i uruchomienie rampy typu
Dyna lub równoważnej. Szacunek ceny dla nowoczesnego magazynu i danego etapu musi
uwzględniać również koszty związane z montażem wrót ewakuacyjnych oraz wrót dwuskrzydłowych
(1 sztuka).
Szacowanie danego etapu musi zakładać koszt budowy ścianek działowych oraz zakup materiałów i
robót budowlanych związanych z windą osobową stanowiącą element budynku działu B+R wraz z
przestrzenią socjalną (usprawnienie dla osób niepełnosprawnych).
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IV. Roboty wykończeniowe
Szacunkowa cena tego etapu robót budowlanych musi uwzględniać komplet prac instalacyjnych
wewnętrznych w branży wod-kan, HVAC, elektrycznej, technologicznej. Koszt etapu musi zakładać
wykonanie posadzek i tynków wewnętrznych, sufitów podwieszanych, okładzin zarówno ścian jak
i posadzek.
Wysokość koszty (szacowana cena) musi uwzględniać oświetlenie, komplet białego montażu
w przestrzeni socjalnej oraz dostawę i montaż kompletnych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

str. 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/WRPO 1.5.2/2017.
Formularz ofertowy
Oferta dla firmy IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2017r. dotyczące zakupu materiałów i robót
budowlanych związanych z budową nowoczesnego magazynu oraz budynku działu B+R wraz z
przestrzenią socjalną w systemie zaprojektuj i wybuduj związanego z projektem pn. „Wdrożenie
innowacyjnej technologii druku na szkle termoutrwardzanymi farbami organicznymi oraz budowa
magazynu wysokiego składowania służąca umasowieniu nowej produkcji.” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.,
Poddziałanie 1.5.2. (projekt nr RPWP.01.05.02-30-0524/15) składam niniejszą ofertę na wykonanie
w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy
Pełna nazwa

dane

Adres
Numer telefonu
Adres e-mail
Dane osoby do kontaktu:
• imię nazwisko
• nr telefonu,
• adres e-mail
NIP:
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II. Warunki oferty
LP
1

2

3

Elementy oceny oferty

Parametry oferty

PLN/EUR/CHF/
USD*

Łączna cena netto oferty powiększona o
ewentualne koszty dodatkowe

TAK

luty 2017 r. –
październik 2017r.
(rozumiany jako termin
uzyskania
prawomocnej decyzji
na użytkowanie)

NIE

luty 2017 r. –
październik 2017r.
(rozumiany jako termin
uzyskania
prawomocnej decyzji
na użytkowanie)

TAK

doświadczenie
zawodowe kierownika
budowy powyżej 10 lat.

NIE

doświadczenie
zawodowe kierownika
budowy powyżej 10 lat.

Okres wykonania przedmiotu zamówienia

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
odpowiedzialnego za przedmiotowe
zamówienie

Jednostka

* w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego wybór dostawcy
Ważności oferty: …………………… od daty wskazanej w punkcie 5 niniejszego Zapytania jako
Termin dostarczania ofert* (minimum 60 dni)
Załączniki:
1. zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US nie starsze niż jeden miesiąc liczone od daty ich
dostarczenia do Zamawiającego,
2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez delegowanego do realizacji przedmiotowego
zamówienia kierownika budowy posiadanie uprawnień wykonawczo – konstrukcyjno – budowlane
bez ograniczeń - decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia
budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
3. dokument potwierdzający posiadane doświadczenia przez dedykowanego do przedmiotowego
zamówienia kierownika budowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
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w dokumencie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru wykonawcy (zgodnie z ustawą
z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883).
4. min. jedna referencja dotycząca przeprowadzenia inwestycji w trybie zaprojektuj – wybuduj, gdzie
elementem było pozyskanie pozwolenia na budowę. Przedmiotem wskazanej referencji ma być
inwestycja o minimalnych, następujących parametrach: hala produkcyjno – magazynowa
powierzchnia min. 1500 m2, budynek biurowo – socjalny powierzchnia min. 500 m2.,
5. min. jedna referencja dotycząca przeprowadzenia inwestycji o wartości powyżej 2 mln PLN w roku
2016
Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu
ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach.
4. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich
podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
5. Oświadczam, iż nie istnieją między nami a Zamawiającym IMS GLASS-DECOR Sp. z o.o.
powiązania osobowe lub kapitałowe. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się
wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
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Miejscowość ………………, dnia…………… r.*
* informacje obligatoryjne

_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
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