Polkowice, dn. 7/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 69/11/2017
ZASTRZEŻENIE
Opublikowanie / przesłanie niniejszego Zapytania ofertowego nie stanowi dla Zamawiającego
wiążącego zobowiązania. Zamawiający podpisze umowę z wybranym oferentem po dniu złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
działanie 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, 2 osi priorytetowej
“Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”.
ZAMAWIAJĄCY
Spółka CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach 59-101 przy ul. Strefowej 6, KRS: 211692.
TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż ślusarki drzwiowej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ślusarki drzwiowej w budynku Centrum Badawczo –
Rozwojowego położonym na działce nr 83/22, 83/23 obr. 4 m. Polkowice, ul. Strefowa. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia z uwarunkowaniami technicznymi jest wskazany w Załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania.
Kody CPV:
a.
45000000-7 – Roboty budowlane
b.
44221000-5- Okna, drzwi i podobne elementy
c.
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
SPOSÓB OPRACOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
1.
2.
3.
4.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Wraz z ofertą należy wypełnić i złożyć wszystkie wymagane załączniki.
Oferta powinna być napisana w języku polskim na komputerze.
Wszystkie strony oferty oraz załączniki do niej a także miejsca, w których Oferent naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej strony oferty,
każdego załącznika oraz formularza osoba uprawniona do reprezentowania Oferenta składa
podpis wraz z pieczęcią firmową i imienną.
5. Ofertę proszę przesłać w formie elektronicznej, mailem na adres : ewa.sienko@ccc.eu oraz
przemyslaw.jankowski@ccc.eu. W tytule maila proszę wpisać numer „Oferta do zapytania
ofertowego nr 69/11/2017”
6. Do oferty powinien zostać dołączony odpis aktualny z KRS Spółki oraz jeżeli dotyczy pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty udzielone przez osobę uprawnioną do
reprezentacji Oferenta.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędne doświadczenie
w realizacji prac odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli Oferent przedstawi referencje w realizacji podobnych przedsięwzięć od co najmniej
3 podmiotów. Pod uwagę będzie brana realizacji projektów infrastruktury technicznej w otoczeniu
obiektów magazynowych, handlowych i użyteczności publicznej potwierdzonych referencjami (jako
wykonawca, realizacje w ciągu ostatnich 5 lat).
Referencje powinny być dołączone w formie skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem (przez
osoby uprawnione do reprezentowania oferenta).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów metodą
spełnia / nie spełnia.
KRYTERIA OCENY OFERTY
I.
Kryteria i wagi punktowe
a. K1 - Cena – waga: 80 pkt
b. K2 – Gwarancja – waga: 20 pkt
II.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
K1 - punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 80 punktów
według poniższego wzoru:
(najniższa cena netto/cena netto za realizację ocenianej oferty) x 80 pkt. = ilość punktów,
K2 - Punkty za kryterium ”Gwarancja” przyznawane będą według schematu:
- gwarancja 2 letnia i mniej – 0 pkt.
- gwarancja 3 letnia – 6 pkt.
- każdy dodatkowo zaoferowany kolejny rok gwarancji powyżej 3 lat – dodatkowe 2 pkt za
każdy rok
Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium to 20.
III.

Końcowa ocena stanowić będzie sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

IV. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która uzyska najwyższą ilość punktów.
TERMIN SKŁADANIA OFERT
 21/11/2017
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ i UPUBLICZNIENIE IFORMACJI O WYBORZE OFERTY
Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
Informacja o wyniku postępowania będzie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione
zapytanie ofertowe. W tym zakresie Zamawiający co najmniej prześle informację o wyniku
postępowania do wykonawców, którzy złożyli oferty.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 grudzień 2017 r.
INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz odpowiednich
wytycznych programowych - zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między ww. podmiotami 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.
Oferent powiązany z Zamawiającym, jego pracownikami lub osobami uczestniczącymi ze strony
Zamawiającego w procedurze wyboru wykonawcy ( w rozumieniu Pkt 3 sekcji 6,5,2 wytycznych
.Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 19 września 2016 r) - w sposób wskazany powyżej - podlega wykluczeniu od udziału w
postępowaniu, a jego oferta podlega odrzuceniu.
ODRZUCENIE OFERTY
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
a. Treść oferty lub załączników do niej nie odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego.
b. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
c. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu.
b. Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym
momencie, w szczególności gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji
zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
POSTANOWIENIE DODATKOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem znajdą zastosowanie postanowienia Kodeksu
cywilnego, Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
KONTAKT
Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
Pani Ewa Sieńko, e – mail: ewa.sienko@ccc.eu, tel.: +48768458546,

Przemysław Jankowski, tel.: +48768458546, e-mail: przemyslaw.jankowski@ccc.eu,
ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja dostawy i montażu ślusarki drzwiowej.
DOKUMENTY/INFORMACJE WYMAGANE OD OFERENTA
1. Dokumenty rejestracyjne (odpis lub zaświadczenie z odpowiedniego rejestru),
2. Oferta wraz z wypełnioną specyfikacją przetargowa zgodnie z wymaganiami zamawiającego
(załączniki do oferty)
3. Referencje od co najmniej 3 podmiotów.
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych Oferenta z Zamawiającym.

