Znak sprawy: 2/PA/2017
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30 000 euro na „Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przystosowanie pomieszczeń pod
laboratorium hodowli komórkowej.
Udzielający zamówienia:

Instytut

Przemysłu

Organicznego Oddział

w Pszczynie,

ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna.
Opis przedmiotu zamówienia:
I. WYMAGANIA TECHNICZNE
Przedmiotem zamówieni jest remont pomieszczeń w budynku Zamawiającego celem przystosowanie
pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera przedmiar robót. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo
szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie
z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką
budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Okres gwarancji - 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.
II.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania o cenę. Złożenie oferty jest równoznaczne
z deklaracją wykonania prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium
hodowli komórkowej.
c) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z postępowaniem oraz złożeniem oferty.
d) Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem dołączonym do zapytania.

e) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie
lub inną trwałą i czytelną techniką i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy.
f) Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
g) Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być
podpisana przez oferenta. Ofertę należy przesłać na adres: Instytut Przemysłu Organicznego
Oddział w Pszczynie, ul. Doświadczalna 27, 43-200 Pszczyna lub złożyć osobiście w siedzibie
zamawiającego (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
h) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie lub opakowaniu z dopiskiem
o następującej treści „Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej” –
nie otwierać przed 21.02.2017 r. godz. 10:15.
i) Oferty, które zostaną dostarczone w stanie uszkodzonym lub po terminie składania nie będą
dopuszczone do postępowania i zostaną zwrócone Oferentom.
j) Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
 odpis z właściwego rejestru sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
 polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum
150.000,00 zł wraz z potwierdzeniem opłacenia składek,
 wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w
zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia, którego przedmiotem
były roboty budowlane w budynkach oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 Ponadto należy dołączyć pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, do podejmowania
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów.

k) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.ipo-pszczyna.pl.
l) Oferty należy składać do dnia 21.02.2017 r. do godz. 10:00.
m) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2017 r. o godz. 10:15.
n) kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty stanowi:


cena –90% (Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto
jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z
zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek).

 termin wykonania 10%.

Kryterium wyboru oferty = 90%*(cena oferty badanej/cena najniższej oferty) +
10%* (termin wykonania)
uwzględniając powyższe kryterium zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta
spełnia wymagania określone w zapytaniu, otrzymała najwyższą ocenę punktową i uznana została za
najkorzystniejszą.
o) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert tj. od 21.02.2017 r.
p) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% ceny, lecz nie
więcej niż 10 % ceny, licząc za każdy dzień przekroczenia terminu,
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 %
ceny.
q) Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury przez wykonawcę. Faktura może być
wystawiona najwcześniej po bezusterkowym odbiorze jakościowym i ilościowym.
r) Termin zapłaty będzie stanowiła data obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
s) W przypadku zwłoki w płatności przysługiwać będzie Wykonawcy prawo naliczania odsetek
w ustawowej wysokości.

Załącznik nr 1 do zapytania Znak sprawy: 2/PA/2017

........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczy Zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na
„Przystosowanie

pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej”

WYKONAWCA:

..................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)

...................................................................................................................................................................
(adres firmy)
telefon ………………………………………………….. fax: ………………………………………...

NIP ......................................................................., REGON ...................................................................
1. Spełniając warunki określone w zapytaniu, składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia za
całkowitą cenę:
1.1 cena netto: .........................................................................................................................zł,
(słownie...................................................................................................................................zł)
1.2 stawka podatku VAT ………………..%, wartość podatku VAT ….……………………….złotych
1.3 cena brutto: ....................................................................................................................................zł,
(słownie................................................................................................................................................zł)

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do …….. tygodni od dnia zamówienia/podpisania
umowy.
3. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego.
Ponadto oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami szczegółowymi określonymi w zapytaniu
i przyjmujemy je do stosowania bez zastrzeżeń.
2. Będziemy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert a w razie wyboru oferty
zobowiązujemy się przyjąć zlecenie do realizacji/podpisać umowę na realizację zamówienia.
3. Wszystkie oświadczenia i informacje załączone do oferty są kompletne, dokładne i prawdziwe.
Oferta zawiera ….…............... stron ponumerowanych w kolejności ułożenia, w tym .................
załączników. Wykaz załączników dołączamy do niniejszego formularza ofertowego.
4. Deklaruję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem technicznym zapytania o cenę.

…………………………
Data

….............................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania Znak sprawy: 2/PA/2017

........................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Składając ofertę na:
Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym
zakresie, wartości i charakterze.
Nazwa zadania i zakres
robót

Wartość robót (brutto)

Data i miejsce
wykonania

Zamawiający

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone.
Załączam.....szt. referencji*
*) - minimum 3 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót.
............................................................
(podpis Wykonawcy)

