Nr zapytania: 1/2018/POIR

Cieszyn, dnia 13-02-2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup realizowany w ramach projektu, o którego fnansowanie Zamawiający stara się w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone
jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifkowalnooci wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójnooci na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifkowalnooci wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:
1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych dostawców.
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy
3. Zamieszczono na portalu htps://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

I. ZAMAWIAJĄCY
Karton-Pak Cieszyn Zbigniew Pieczonka
Ul. Mleczna 13
43-400 Cieszyn

NIP: 5480050809
REGON : 002419476
Osobą do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego jest Zbigniew Pieczonka – e-mail:
karton-pak@karton-pak.com.pl
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie,
drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczna każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fundamentu pod maszynę drukarską ofsetową KBA
CPV całego przedmiotu zamówienia:
45213251-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych

II.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania fundamentu pod maszynę
drukarską offsetową KBA
1/Przez fundament rozumie się adaptacje istniejącej posadzki betonowej w hali produkcyjnej Karton-Pak Cieszyn
Zbigniew Pieczonka, której celem jest możliwość posadowienia maszyny na wysokości 450 mm ponad istniejącą
posadzką oraz inne działania polegającej na :
a/ wycięcie otworów technologicznych w posadzce i osadzenie w nich na trwałe doków pod platormy podnoszące
dokładność wykonania wg dokumentacji 0,5 mm
b/ trwałe osadzenie elementów stalowych pod maszynę w celu możliwości posadowienia maszyny wyżej od
poziomu posadzki o 450 mm w ilości 37 szt elementy dostarcza dostawca maszyny, wg projektu dostawcy
maszyny dokładność wykonania 0,5 mm dla obciążenia 60 000 kg
c/ osadzenie w niecce fundamentowej 150mb rynien kanałowych do prowadzenia kabli między stalowymi
elementami fundamentowymi.
d/ wylanie płyty żelbetowej na zewnątrz hali produkcyjnej pod chłodnicę do maszyny o parametrach
LxBxH
6000 x 1200 x 400
zbrojenie
2 x siatka Fi 8 100 x 100
beton
B-25
izolacja
papa termozgrzewalna
Podkład
B-10 grubość 200
podbudowa
400 mm tłuczeń ubijany warstwowo
W załączeniu projekt rysufundamentu

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczecia wykonania robót budowlanych: najpóźniej do dnia 28.02.2018 r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
IV.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między benefcjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu benefcjenta lub osobami wykonującymi w imieniu
benefcjenta 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 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.
IV.2. Oferent powinien wykazać się spełnianiem następujących warunków:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania,
 posiadania wiedzy i doświadczenia koniecznej do dostarczenia przedmiotu zamówienia,
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oferent składając ofertę deklaruje tym samym, że spełnia wskazane kryteria dostępu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do weryfkacji spełniania powyższych kryteriów na każdym etapie postępowania. W szczególnooci
weryfkacja spełniania warunków na podstawie podpisanego oowiadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
V.1. Sposób przygotowania oferty

Oferta ostateczna powinna zawiera wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
2. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

3. Oświadczenie – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
4. Aktualne tj. sporządzone maksymalnie na 3 miesiące przed złożeniem oferty zaświadczenia o nie
zaleganiu z podatkami i opłatami na rzecz:
4.1.ZUS;
4.2.Urzędu Skarbowego;
5. Kserokopie następujących dokumentów:
5.1.wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp.
5.2.zaświadczenie o nadanym numerze NIP
5.3.zaświadczenie o nadanym numerze REGON
5.4.kopię polisy ubezpieczeniowej OC wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na kwotę min.
200 000,00zł
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być ponumerowane i złożone w kolejności jaka jest
podane w niniejszym punkcie.

V.2. Termin ważności oferty: min. 90 dni .
V.3. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta może zostać dostarczona na dwa sposoby:
 za pośrednictwem poczty lub osobiście - oferta powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie
gwarantującej zachowanie poufności na adres siedziby frmy, wskazany w punkcie I niniejszego zapytania.
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: karton-pak@karton-pak.com.pl


W przypadku składania oferty w formie papierowej ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone pełną nazwą (frma) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres
podany w rozdziale I Zapytania ofertowego.



W przypadku ofert wysyłanych drogą pocztową/kurierem decyduje data otrzymania oferty przez
Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.



V.4. Termin składania ofert
Termin składania ofert mija z końcem dnia 20 luty 2018.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny
ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaonień dotyczących treoci złożonych ofert.

VI. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERTY
VI.1. Kryteria oceny wraz ze sposobem przyznawania punktacji w odniesieniu do Elementu I opisanego w punkcie
II. niniejszego zapytania (załącznik nr 1)
Kryterium - element I
Cena całkowita neto
(w przypadku otrzymania ofert w
różnych walutach, w celu
dokonania porównania, ceny
zostaną przeliczone na PLN z
zastosowaniem oredniego kursu
NBP z dnia, w którym upływa
termin składania ofert)
Okres realizacji zamówienia (w
dniach)
Deklarowany czas wykonania robót
budowalanych

1.
2.
3.
4.

Waga

Sposób oceny kryterium

50

cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej oferty
* 100 punktów% * WAGA

50
termin dostawy najkrótszy / termin dostawy z badanej
oferty * 100 punktów% * WAGA

Ocena oferty stanowi sumę punktacji przyznanej we wszystkich kryteriach
W przypadku braku odniesienia w ofercie do któregoś z wskazanych kryteriów oceny, Zamawiający
ma prawo przyznać zero punktów w kryterium
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

VI.4. Informacje dotyczące wyboru oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 14 dni roboczych następujących po dniu, w którym upływa termin
składania ofert.
VIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.









Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz
otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
 Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
 Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
 Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta
wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził
się na poprawienie omyłek w treści oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.

IX. DODATKOWE INFORMACJE




Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do
momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyny anulacji.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem
niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.

X. Załączniki

1.
2.

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Oświadczenie – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

3.
4.

Oświadczenie – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Projekt rysu fundamentu – Załącznik n4 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA NR 1/2018/POIR
Oferta na wykonanie fndamentu pod maszynę drukarską ofsetową KBA
ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający
Przedmiot zamówienia

Karton-Pak Cieszyn Zbigniew Pieczonka
Ul. Mleczna 13
43-400 Cieszyn
wykonanie fndamentu pod maszynę drukarską ofsetową KBA
OFERENT

Nazwa i adres Oferenta:
Osoba do kontaktu po
stronie Oferenta (imię,
nazwisko, numer telefonu, email)
WARUNKI OFERTY
Data wystawienia oferty
Termin związania ofertą (nie
krótszy, niż 90 dni):
Załączniki (należy wymienić
dokumenty załączone do
formularza oferty)
Całkowita cena

WALUTA: ………………………………………………………
Cena neto: ………………………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………………………)

Okres realizacji zamówienia

VAT (%): ………………………………………………..
Cena bruto: ………………………………………………..
Ilość dni roboczych: ………………………………………………………

Oświadczenia:
1. Oświadczam/oświadczamy*, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do

niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
2. Oświadczam/oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam/oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do

zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja):
………………………………………………….................................................................................
5. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od … do

….. – niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie załączniki d niej są jawne i nie zawierają informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
6. Ofertę wraz z załącznikami składamy na ……........... kolejno ponumerowanych stronach.

Miejscowość, data, podpis
osoby reprezentującej i
pieczęć Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany/a oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między benefcjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu benefcjenta lub osobami wykonującymi w imieniu benefcjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 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,
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności tych osób.

Miejscowość, data, podpis
osoby reprezentującej i
pieczęć Oferenta

załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając
ofertę
w
odpowiedzi
na
Zapytanie
Ofertowe
na
………………………………………………………………………………………………………………, oświadczam, że Oferent nie
podlega wykluczeniu z postepowania tj.:
1. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji
kiedy po ogłoszeniu upadłości Oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2. prawomocnie nie skazano Oferenta lub urzędujących członków władz za przestępstwo:
 karno-skarbowe,
 przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 przekupstwa,
 inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych;
3. Oferent nie złożył nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego
postępowania.

Miejscowość, data, podpis
osoby reprezentującej i
pieczęć Oferenta

