OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
WYKONANIE INSTALACJI W CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Zamawiający:

Nr i tytuł Projektu

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Kategoria ogłoszenia w tym wg kod i
nazwa CPV

Miejsce realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Uprawnienia do wykonywania określonej

Olecko , dnia 17.10.2016 r.
Delphia Yachts Kot Sp.j. ul. Żurawia 6/12; 00-503
Warszawa

POIR.02.01.00-00-148/15
Utworzenie centrum B+R w firmie Delphia
Yachts do opracowywania nowych materiałów
oraz metod ich otrzymywania przy budowie
form oraz jednostek pływających i latających.
Wykonanie instalacji na terenie Centrum
Badawczo-Rozwojowego.
Wykonanie na terenie Centrum Badawczo –
Rozwojowego:
1) Instalacji wentylacji pomieszczeń produkcyjnych i
socjalno- biurowych;
2) Instalacji klimatyzacji pomieszczeń produkcyjnych
i biurowych;
3) Instalacji tryskaczowej (ppoż);
4) Instalacji kotłowni;
5) Instalacji ciepła technologicznego;
6)Instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń
socjalno- biurowych;
7) Instalacji sprężonego powietrza;
8) Wyposażenia w urządzenia odpylające;
9) Instalacji centralnego systemu odkurzania.
10) Instalacji elektrycznej.
Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do
wykonania zadania.
W trakcie składania ofert każdy z zainteresowanych
podmiotów ma możliwość dokonania oględzin terenu.

Kategoria Ogłoszenia : Roboty instalacyjne
Instalowanie urządzeń klimatyzacji: CPV 45331221-1;
Instalacja wentylacji : CPV 45331210-1;
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych: CPV 45311000-0;
Roboty instalacyjne elektryczne: CPV 45310000-3;
Instalacje bezpieczeństwa: CPV 35113300-2;
Roboty budowlane z zakresie budowy rurociągów
sprężonego powietrza: CPV 45231500-00;
Instalowanie centralnego ogrzewania; CPV 45331100-7.

Olecko, ul. Przemysłowa; nr działki 3256/1

Prace wg kolejności:
Ogrzewanie hali i instalacje: termin: 30.06.2017
Wykończenie: termin: 31.07.2017
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne
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działalności lub czynności
Wiedza i Doświadczenie Wykonawcy

Potencjał techniczny

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dodatkowe warunki

Lista dokumentów/oświadczeń
wymaganych od Wykonawcy

uprawnienia zgodne z przepisami PB.

Wykonawca posiada doświadczenie wykonania
minimum 3 instalacji w przemyśle stoczniowym.

Dysponowanie
odpowiednim
potencjałem
technicznymmaszynami
i urządzeniami
niezbędnymi do wykonania zamówienia zgodnie
z wymaganiami i w terminie od ustalonej w
umowie
daty
rozpoczęcia
realizacji
do
zakończenia zamówienia.
Wykonawca zapewnia, że znajduje się w sytuacji
ekonomicznej
i finansowej
zapewniającej
możliwość wykonania zamówienia zgodnie z
wymaganiami i w terminie od ustalonej w umowie
daty rozpoczęcia realizacji do zakończenia
zamówienia.
Wykonawca zapewnia, że dysponuje osobami
zdolnymi i kompetentnymi do wykonania
zamówienia,
posiadającymi
odpowiednie
uprawnienia.
1.Wykonawca będzie związany ofertą w terminie
minimum 30 dni od dnia z łożenia oferty. Przed
upływem terminu składania ofert Oferent może
zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę.
Koszt przygotowania i z łożenia oferty ponosi
Oferent. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia postępowania w każdym czasie
jeśli okazałoby się, że postępowanie grozi
naruszeniem interesu inwestora, na łożeniem kar
lub może spowodować szkodę.
2.Wyklucza się składanie ofert częściowych.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
1. Pełną nazwę i adres Oferenta,
2. Datę sporządzenia i termin ważności
oferty,
3. Specyfikację
rozwiązań;

techniczną

oferowanych

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89,
poz.414 z późn. zm.)

4. Cenę;
5. Sposób i terminy zapłaty;
6. Termin realizacji;
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7. Oświadczenia poświadczające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku powiązań osobowych i kapitałowych;
8. Kopię
referencji
doświadczenie.

poświadczających

9. Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze
strony Oferenta.
Wykluczenia

celu uniknięcia konfliktu interesów z
możliwości złożenia oferty wyłączone są
podmioty, które są powiązane osobowo i
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami
wykonującymi
w
imieniu
Zamawiającego
czynności
związane
z
przygotowaniem
i
przeprowadzeniem
procedury wyboru dostawcy a dostawcą
polegające
w
szczególności
na:
*uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spó łki
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
stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli. Zamawiający wymaga
złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku
występowania wyżej wymienionych powiązań.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 Jej treść nie będzie odpowiadać treści
zapytania ofertowego;

W

 Zostanie złożona po terminie składania
ofert;
 Nie będzie
uprawnione;

podpisana

przez

osoby
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 Zostanie złożona przez podmiot będący w
stanie upadłości lub likwidacji.
Kryteria oceny i opis sposobu
przyznawania punktacji

Do oceny punktowej ofert przyjęto następujące kryteria
i wagi:

Kryterium

Waga

Liczba
punktów

Termin
Cena
Gwarancja

15 %
70 %
15%

15
70
15

Opis kryteriów oceny:
 Termin – ofertą najkorzystniejszą będzie
oferta
Wykonawcy
z najkrótszym
terminem realizacji, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów. Sposób
obliczenia: w dniach kalendarzowych od
dnia 2 listopada 2016 r. do dnia zg łoszenia
do odbioru Zamawiającemu.
 Cena - ofertą najkorzystniejszą będzie
oferta Wykonawcy z najniższą ceną, która
otrzyma maksymalną ilość punktów.
 Gwarancja
-ofertą najkorzystniejszą
będzie oferta Wykonawcy z gwarancją 24
miesięcy i dłuższą.
Sposób przyznawania punktacji:
 Termin – Liczba punktów =(najkrótszy
okres realizacji zamówienia wśród
badanych ofert)/(okres realizacji badanej
oferty) x 15.
 Cena – Liczba punktów = (najniższa cena
wśród badanych ofert)/( cenę badanej
oferty) x 70.
 Gwarancja–Maksymalna
liczba
punktów:15.Za okres gwarancji 24
miesiące – 0 punktów, każdy kolejny pe łny
miesiąc- 1 punkt, aż do maksymalnej
liczby 15 punktów, tj.15%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów, pozostałe oferty zostaną
4|6

sklasyfikowane
zgodnie
z
liczbą
uzyskanych punktów. Jeżeli dwie lub
więcej ofert mają taką samą liczbę
punktów- Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli po
zastosowaniu powyższego kryterium nadal
nie
będzie
możliwy
wybór
najkorzystniejszej oferty, zastosowane
zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w
których wezmą udział wystawcy ofert.
Zamawiający
przewiduje
możliwość
negocjacji ceny z Wykonawcą, który
przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W
przypadku gdy oferent ten odmówi
negocjacji wtedy zamawiający zaprasza do
negocjacji wykonawców, w pierwszej
kolejności z najlepszą ofertą. Albo
unieważnia postępowanie w przypadku
gdy oferent złożył ofertę przekraczającą
zaplanowany budżet w projekcie i
odmówił negocjacji.
Miejsce składania ofert:

Forma złożenia ofert:

Osoby do kontaktu

Termin złożenia ofert:

19-400 Olecko, ul. Kościuszki 63.
Pisemna w kopercie zaklejonej z opisem: ,,Oferta
na wykonanie instalacji w CBR – nie otwierać
przed terminem zakończenia składania ofert.”
na adres:19-400 Olecko, ul. Kościuszki 63.
W dniu 2 listopada 2016 r. o godz.:12:00 Komisja
Przetargowa otworzy oferty i wybierze
Wykonawcę w terminie 7 dni.
Elektroniczna – obowiązkowo.
Paulina Zatowska;
e-mail: p.zatowska@delphiayachts.pl
Dorota Fabrycka;
e-mail: d.fabrycka@ delphiayachts.pl
Tel.87 520 74 39
Wersji papierowej: do dnia 2 listopada 2016 r. do
godz. 12:00.
Wersji elektronicznej: Od godz.12:00 2 listopada
2016 r. do godz. 24:00 dnia 3 listopada 2016 r. na
adres e-mail: m.janczuk@delphiayachts.pl, w
tytule e-maila wpisać: ,,Oferta na wykonanie
instalacji w CBR” oferta musi być tożsama z
wersją papierową.
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Załączniki do ogłoszenia

Określenie warunków zmian umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, o ile przewiduje się
możliwość zmiany takiej umowy.

1.Wzór oświadczenia wykonawcy o zdolności do
spełnienia wymagań wykonania zamówienia.
2. Zestawienie wymagań realizacji instalacji
wewnętrznych.
3.Rozmieszczenie wentylacji;
4.Rozmieszczenie klimatyzacji.
1.Wszędzie tam, gdzie pojawiła się nazwa własna,
marka bądź typ- Wykonawca dopuszcza składanie
rozwiązania równoważnego spełniającego
właściwości produktów nazw własnych,
wyznaczając tym samym minimalne parametry
jakościowe.
2. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia
uzupełniającego – dotyczy tego samego
przedmiotu i zakresu prac oraz robót
dodatkowych, których na etapie postępowania nie
można było przewidzieć.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wprowadzania zmian w trakcie realizacji
zamówienia takich jak: wprowadzanie robót
zamiennych w stosunku do projektu wraz z
każdorazową wyceną w stosunku do planowanego
rodzaju i proponowanej zmiany, przesunięcia
terminu wykonania instalacji dla Wykonawcy w
przypadku wystąpienia siły wyższej, przesunięcia
terminu wykonania instalacji dla Wykonawcy w
przypadku wydłużenia okresu realizacji projektu.

Informacja dodatkowa – w przypadku wpłynięcia oferty na kwotę większą niż zaplanowano w
budżecie projektu, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z
Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę lub do unieważnienia postępowania w
przypadku gdy Oferent odmówi przystąpienia do negocjacji lub negocjacje zakończą się ceną
wyższą niż zamawiający zaplanował w projekcie.
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