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Kielce, dnia 03.07.2017 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Nazwa zamówienia: 

„Termomodernizacja budynku przemysłowego wraz z montażem ogniw 

fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu  

„Termomodernizacja źródłem poprawy efektywności energetycznej PIW Metalurgia 

Świętokrzyska Sp. z o.o.” – nr RPSW.03.02.00-26-0004/16 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 

RPSW.03.02.00 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach 

 

  

I. Zamawiający  

 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Metalurgia Świętokrzyska sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

KRS    0000016101 

Regon    290376335   

NIP    6610003974 

Telefon   664907998 

Adres strony internetowej   www.metalurgiaswietokrzyska.pl  

Adres poczty elektronicznej: zarzad@metalurgiaswietokrzyska.pl  

 

  

II. Podstawa prawna  

 

1. Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).  

2. Udzielenie zamówienia  następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

3. Przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia  w ramach projektu realizowane jest w 

sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

wykonawców.  
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III. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku przemysłowego wraz z 

montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia hali przemysłowej Zakładu 

Wyrobów Kutych w Kielcach, należącej do Zamawiającego, zlokalizowanej na działce 6/135, 

6/137, obręb 0005 Kielce, która obejmuje w swym zakresie poniższe zadania: 

 

1. Wymiana drzwi i bram zewnętrznych, 

2. Wymiana okien, 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych, 

4. Docieplenie stropodachów, 

5. Instalacja ogniw fotowoltaiki, 

6. Wymiana Oświetlenia, 

7. Roboty towarzyszące. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót do niniejszego zapytania 

ofertowego wskazany jest w dokumentacji projektowej, a także wzór umowy znajdują się w 

siedzibie zamawiającego pod adresem: 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Spółka z o.o., 

Zakład Wyrobów Kutych, ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce 

  

IV. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

 

- Zamawiający na prośbę Wykonawcy udostępni dokumentację projektową, w tym 

aplikacyjną niezbędną do przygotowania oferty. 

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

- Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie 

polskiej. 

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

- Okres związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.  

- Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe (będące sumą poszczególnych prac 

wynikających z p. III), przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia (art. 632 k.c.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

warunkami technicznymi. 

-Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia prowadzone będą na czynnym 

obiekcie, a w związku z tym Wykonawca zapewni:  

1. wykonywanie robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób 

niedezorganizujący pracy na terenie obiektu;  

2. wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, 

zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza – wyłącznie – po godzinach pracy Zakładu 

lub w dni wolne od pracy;  



                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________________ 
Termomodernizacja źródłem poprawy efektywności energetycznej PIW Metalurgia Świętokrzyska Sp. z o.o.  

 

 Strona 3 z 18 

 

 

3. zabezpieczenie dróg komunikacyjnych prowadzących do terenu budowy, w celu 

zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek;  

4. bieżące sprzątanie i usuwanie gruzu z terenu budowy;  

5. naprawę lub wymianę uszkodzonych w trakcie wykonywania prac istniejących 

elementów wykończeniowych. 

 

V. Równoważność materiałów zastosowanych w dokumentacji 

 

Określone w dokumentacji projektowej typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia 

standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały 

i urządzenia, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem 

osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały i 

urządzenia zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w 

realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, 

wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 

wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  

 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

VI. Obowiązki i zapewnienia Wykonawcy 

 

Wykonawca zapewni: 

1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z normami 

wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (przy użyciu sprzętu, urządzeń 

i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom), 

a także zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy;  

2. wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie 

Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);  

3. przekazanie, na każde wezwanie Zamawiającego i w ramach realizacji przedmiotu 

umowy, certyfikatów lub aprobat technicznych, a także deklaracji zgodności 

materiałów, sprzętu i wyposażenia technicznego;  

4. ciągły nadzór techniczny poprzez wyznaczenie osoby do kierowania robotami 

budowlanymi;  
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5. prowadzenie dokumentacji technicznej budowy oraz sporządzenie i przekazanie 

dokumentacji powykonawczej;  

6. oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportu poziomego i pionowego przed 

uszkodzeniami i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń;  

7. prowadzenie prac pomocniczych wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego;  

8. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych;  

9. podporządkowanie się zaleceniom inspektorów bhp i ppoż. w Zakładzie w którym 

będą realizowane roboty budowlane, w sprawach przestrzegania przepisów o 

bezpieczeństwie pracy i ochronie przeciwpożarowej obowiązujących w 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Metalurgia Świętokrzyska sp. z o.o. 

10. stosowanie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego; ewentualne opłaty i kary za przekroczenie tych przepisów 

obciążają Wykonawcę;  

11. prowadzenie robót w sposób niepowodujący szkód i zagrożenia bezpieczeństwa dla 

ludzi oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej; systematyczne sprzątanie i pozostawianie w czystości 

pomieszczeń, dróg transportowych, sanitariatów itp. wykorzystywanych w czasie 

prac, w stanie w jakim je zastał;  

12. uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wraz z 

poniesieniem wszelkich opłat z tym związanych;  

13. dokonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń zamontowanych instalacji, urządzeń i 

systemów, wraz z ich uruchomieniem oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów z 

pozytywnymi wynikami z tych pomiarów; a także przeszkolenie pracowników 

Zamawiającego;  

14. zabezpieczenie wykonanych robót w przypadku przerwania prac;  

15. uporządkowanie terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych, zniszczonych 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót określonych umową, po zakończeniu 

robót i wydanie go Zamawiającemu w stanie co najmniej zgodnym ze stanem sprzed 

wydania terenu budowy, w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót;  

16. przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji techniczno-rozruchowych 

(DTR) i kompletu instrukcji obsługi na wykonane instalacje i zamontowane 

urządzenia oraz dokumentacji powykonawczej, najpóźniej w terminie ustalonym dla 

odbioru końcowego robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za elementy gotowe, swoje materiały i sprzęt 

pozostawiony na terenie budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

VII. Terminy wykonania zamówienia 

 

5.1 Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu przekazania placu budowy. 

5.2 Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.04.2018 r. 
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VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu ofertowym 

 

1.  W postępowaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają 

warunki udziału dotyczące:  

a). posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia 

rozumianych jako:  

b)  posiadanie doświadczenia w realizacji min. 1 zakończonej i odebranej roboty budowlanej 

polegającej na termomodernizacji obiektu budowlanego na kwotę min. 1 mln zł netto oraz 

doświadczenia w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych.;  

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi 

zdolnymi do wykonania zamówienia:, w tym kierownikiem robót budowlanych posiadającym 

min. 5 - letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi;  

d) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności obejmującej przedmiot umowy, na kwotę co najmniej 1 mln złotych;  

e) nie posiadają wymagalnych zobowiązań publicznoprawnych wobec ZUS i US, 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie 

warunku udziału w postępowaniu ofertowym, o których mowa powyżej powinien zostać 

spełniony przez Wykonawców łącznie. 

Wykonawca nie spełniający w/w warunków udziału w postępowaniu będzie podlegał 

wykluczeniu z postępowania ofertowego.   

 

IX. Informacja na temat zakresu wykluczenia 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w pkt IX zapytania ofertowego. 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania w następujących okolicznościach: 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom 

powiązanym osobowo lub 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa,  
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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. 

 

Istnienie powiązania, o którym mowa w pkt IX pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

 

X. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym 

 

- Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków oraz wykażą że                       

nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, zostaną dopuszczone do badania i oceny. 

 

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: 

„spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń / dokumentów. 

Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu albo powiązany osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

 

XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty:  

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

do dysponowania tymi osobami tj.: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, 

która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (wg załącznika do 

zapytania ofertowego). 

 

- Wykaz robót - Wykonawca wykaże doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji 

zamówienia (wg załącznika do zapytania ofertowego). Wykonawca wykaże posiadanie 

doświadczenia w realizacji co najmniej 1 projektu dotyczącego robót budowlanych 

polegających na termomodernizacji obiektu budowlanego na kwotę min. 1 mln zł netto oraz 

doświadczenia w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych. ;  
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- Wykonawca przedłoży ważne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami oraz 

Urzędu Skarbowego  o niezaleganiu z podatkami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed terminem składania ofert.  

 

- Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedłoży polisę ubezpieczeniową, o której mowa w pkt  

VIII 1.d na kwotę co najmniej 1 mln złotych;   

 

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, Wykonawcy są 

zobowiązani dołączyć do oferty:  

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym (wg załącznika  do zapytania ofertowego). 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o braku powiązań, tj. załącznik do zapytania ofertowego, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

 

 

XII. Opis kryteriów oraz sposób oceny ofert.  

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w 

poszczególnych kategoriach.  

 

 

Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 

1 Cena netto 70 pkt 

2 Dodatkowy okres gwarancji powyżej 

wymaganego - liczony od dnia podpisania 

końcowego protokołu odbioru bez uwag (w pełnych 

miesiącach)  

 

30 pkt 

RAZEM 100 pkt 
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Kryterium 1. „Cena netto” - punkty (wartość punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 do 

70 w następujący sposób:  

-  oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 punktów;  

-  pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:  

 

Pn=(Cmin/Cn)*70  

Cmin  – najniższa cena  

Cn  - cena oferty badanej  

Pn  - ilość punktów przyznana ofercie 

 

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od 

zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z 

Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

 

Kryterium 2. „Dodatkowy okres gwarancji powyżej wymaganego” - punkty (wartość 

punktowa ofert) przyznaje się w skali od 0 do 30 w następujący sposób:  

- oferta z najdłuższym dodatkowym okresem gwarancji otrzymuje 30 punktów;  

- pozostałe oferty są punktowane liniowo według następującej formuły arytmetycznej:  

 

Pn=(Gn/Gmax)*30  

Gn – badany okres gwarancji  

Gmax – najdłuższy okres gwarancji  

Pn  - ilość punktów przyznana ofercie  

 

Okres gwarancji nie może być  krótszy niż 3 lata. 

 

2. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę 

punktów w ramach powyższych kryteriów.  

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy 

z Wykonawcą. W sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z 

Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.  

4. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do każdego Wykonawcy, który złożył 

ofertę, upubliczniona w szczególności poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

XIII.  Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

 

1.  Należy podać cenę netto , VAT i cenę brutto za całość zamówienia w rozbiciu na 

poszczególne etapy określone w III niniejszego zapytania ofertowego. 
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2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

ceny ryczałtowej za całość zamówienia (wg załącznika  do zapytania ofertowego) w 

rozbiciu na poszczególne zadania określone w p. III niniejszego zapytania ofertowego. 

 

3. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, liczbowo, z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania 

ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatki, koszty utylizacji odpadów oraz 

inne opłaty).  

 

4. Cenę oferty, obejmującą wszystkie koszty, należy określić przy założeniu, że wartość robót 

nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji robót.  

 

5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

6. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego 

podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług. 

 

 

XIV. Termin składania ofert oraz związania ofertą.  

 

1. Ofertę należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 

do 15.00 do dnia 21.07.2017 r.  

 

2. Decyduje data wpływu. Oferta dostarczona po określonym powyżej terminie nie zostanie 

rozpatrzona i podlega odrzuceniu.  

 

3. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert tj. dnia 21.07.2017 r.  

 

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert.  

 

1. Ofertę należy złożyć obligatoryjnie w wersji papierowej osobiście lub drogą 

pocztową/kurierem na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego 

na adres Zamawiającego tj.:  

 

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Metalurgia Świętokrzyska sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  

 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób 

gwarantujący poufność jej treści z następującą adnotacją: „Oferta na wykonanie robót 



                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

___________________________________________________________________________ 
Termomodernizacja źródłem poprawy efektywności energetycznej PIW Metalurgia Świętokrzyska Sp. z o.o.  

 

 Strona 10 z 18 

 

 

budowlanych w ramach projektu Termomodernizacja budynku przemysłowego wraz z 

montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

    

Nie otwierać przed dniem: 21 lipca 2017 r. do godz. 1500 

 

3. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim.  

4. Cena obligatoryjnie musi zostać wskazana w walucie polskiej (PLN).  

5. Wykaz dokumentów składających się na ofertę:  

1) Formularz ofertowy – załącznik  do niniejszego zapytania ofertowego;  

2) Oświadczenie o braku powiązań – załącznik do niniejszego zapytania ofertowego;  

3) Wykaz doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i kadrowym – 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego;  

4) Referencje (składane w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);  

5) Polisa ubezpieczeniowa w zakresie działalności obejmującej przedmiot umowy na 

sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 1 mln złotych (składana w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem);  

6) Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę 

(wydruk z CEiDG lub KRS) lub pełnomocnictwo (składane jako wydruki lub kopie 

potwierdzone za zgodność z oryginałem);  

7) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami  

8) Zaświadczenie  z US o niezaleganiu z podatkami (składane w oryginale) wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert  

9) Pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz 

dokumentu/dokumentów, których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych 

zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia.  

 

6. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań wskazanych w niniejszym punkcie może 

skutkować odrzuceniem oferty.  

 

 

XVI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania  

 

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Szymon 

Derlatka, adres e-mail: szymon.derlatka@metalurgiaswietokrzyska.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania 

ofertowego kierując ją wyłącznie na adres wskazany w podpunkcie 1.  

3. Mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom w szczególności równego 

dostępu do informacji nie dopuszcza się możliwości udzielania wyjaśnień drogą telefoniczną 

lub osobiście.  

4. Termin składania prośby o wyjaśnienie treści upływa dnia 14.07.2017 r.  

5. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wpływające zapytania w ciągu 3 dni 

roboczych liczonych od dnia upływu terminu składania prośby o wyjaśnienie treści zapytania.  
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6. Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikację treści zapytania będą 

stanowiły integralną część niniejszego zapytania ofertowego oraz zostaną upublicznione w 

szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.  

7. Zamawiający oświadcza, że wszyscy potencjalni Wykonawcy mają taki sam dostęp do 

informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego i żaden Wykonawca nie 

jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie prowadzone jest w sposób 

transparentny.  

 

XVII. Postanowienia końcowe  

 

1. Oferta nie podlega zwrotowi.  

2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty ponosi Wykonawca i nie będą podlegały 

zwrotowi przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.  

4. Zamawiający w toku oceny ofert jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty 

oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych o czym informuje Wykonawcę oraz ma 

możliwość zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dokonanie wyjaśnień dotyczących treści 

złożonej oferty (w szczególności w przypadku rażąco niskiej ceny) lub uzupełnienie braków 

formalnych lub/i merytorycznych wyznaczając 2-dniowy termin na ich uzupełnienie. 

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia oferty w sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży 

pełnych wyjaśnień lub nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie.  

5. Oferta oraz wszystkie załączniki i dokumenty muszą zostać podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (nie dotyczy zaświadczeń z ZUS i US, które 

należy przedłożyć w oryginale). W związku z tym, do oferty należy obligatoryjnie załączyć 

umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (np. wydruk z CEiDG lub KRS). W 

przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć pełnomocnictwo 

potwierdzające umocowanie prawne.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

etapie postępowania.  

7. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty w sytuacji, gdy cena jest rażąco niska lub gdy 

zaproponowana cena po negocjacjach cenowych przekracza zaplanowane w budżecie kwoty.  

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy 

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

9. Z tytułu odrzucenia oferty oraz wyników postępowania Wykonawcom nie przysługują 

żadne roszczenia wobec Zamawiającego.  

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji treści zapytania ofertowego 

wysyłając wiadomość do Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe 

oraz upubliczniając zmianę na właściwych stronach w tym stronie internetowej 

Zamawiającego.  

11. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana 

zobowiązany będzie do: 

a) dołączenia harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego z Zamawiającym –, 
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b) dołączenia dokumentu lub dokumentów potwierdzających prawo osób składających 

podpisy pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i możliwości zawarcia 

umowy z zamawiającym (np. pełnomocnictwo) (jeżeli dotyczy), 

 

c) dołączenia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki 

cywilnej (jeżeli za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta złożona przez 

konsorcjum lub spółkę cywilną), 

 

d) dołączenia kopii uprawnień budowlanych osób przewidzianych na stanowisko 

kierownika budowy wraz z wpisem  do właściwej Izby oraz oświadczenie o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy.  

 

XIV. Załączniki  

 

1. Formularz ofertowy.  

2. Oświadczenie o braku powiązań.  

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 

4. Wykaz robót 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

                                                                                                    ………….. …............................ 

                                                                                                                          miejscowość, 

data 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r., przedkładamy 

ofertę na zamówienie: „Termomodernizacja budynku przemysłowego wraz z montażem 

ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Numer telefonu Wykonawcy: ...................................... 

Adres poczty elektronicznej: ………………………… 

 
Ryczałtowa cena oferty za wykonanie całości zamówienia  

Cena netto ………………… 

VAT ……………………… 

Cena brutto ……………… 

 

Zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. *  

 

Cena brutto poszczególnych zadań wynikających z zapisów p. III zapytania ofertowego. 

1. Wymiana drzwi i bram zewnętrznych ………………… złotych brutto, 

2. Wymiana okien………………… złotych brutto, 

3. Docieplenie ścian zewnętrznych ………………… złotych brutto, 

4. Docieplenie stropodachów ………………… złotych brutto, 

5. Instalacja ogniw fotowoltaiki ………………… złotych brutto, 

6. Wymiana Oświetlenia ………………… złotych brutto, 

7. Roboty towarzyszące………………… złotych brutto. 

 * Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu za całość zamówienia 

 

b) Okres gwarancji: ................................. od daty odbioru końcowego całości robót 
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W przypadku nie wypełnienia okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca 

zaoferował minimalny okres gwarancji. 

1. Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, oraz należne podatki i opłaty. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, kryteriami oceny 

ofert,  wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować osobą określoną w pkt VIII 

zapytania ofertowego. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do czasu zawarcia umowy, 

jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, z uwzględnieniem 

zapisów zapytania ofertowego. 

5. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 

i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się ubezpieczyć od 

odpowiedzialności cywilnej  na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł brutto przez okres 

realizacji zamówienia zakończonego protokołem odbioru. 

7. Oświadczamy, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi*/część 

zamówienia tj.:* 

…………………….………..……………….………..………………………………………… 

zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami 

własnymi. 

* niepotrzebne skreślić; w sytuacji powierzenia podwykonawcom należy wypełnić 

8. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę/y uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

9. Oświadczamy, że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejszą ofertę opisują stan 

faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu 

ofertowym. 

 

10. Oferta zawiera: 

a) ………………………………………. 

b) ………………………………………                                                                                                                                 

        ………………………………………       

                                                                      (pieczątki imienne i podpisy osób                   

uprawnionych do reprezentowania) 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

                                                                                                    ………….. …............................ 

                                                                                                                          miejscowość, 

data 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres 

Wykonawcy)                  

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 

POMIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 03.07.2017 r. na: „Termomodernizacja 

budynku przemysłowego wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych i modernizacją 

oświetlenia” 

 

ja niżej podpisany /a …………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………….. 

  (dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 

 

Oświadczam, że: 

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn.                        

nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań 

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 

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, o ile niższy próg nie wynika 

z przepisów prawa, 

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. 

 

                     ………………………………………………….. 

                                                                          (pieczątki imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania ) 
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Pouczenie. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawca: 

………………………………

……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres 

Wykonawcy)                  

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 

Metalurgia Świętokrzyska sp. z o.o. 

Ul. Kolejowa 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                    

 

Osoba przewidziana na stanowisko kierownika budowy  

 

1. Nazwisko i imię: …………………………………………..………………………….. 

2. Wykształcenie: ……………………………………………..…………………………. 

3. Uprawnienia budowlane (numer, zakres, data wydania): ………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………… 

      4.  Informacja o podstawie dysponowania osobą przez Wykonawcę (np. umowa o pracę, 

zlecenia itp.): …………………………………………………………………..................... 

 

 

                …………………………………………………… 

                                                                          (pieczątki imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania )  

 

* Jeżeli Wykonawca polegał będzie na osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

innych podmiotów, to Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował tymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 

WYKAZ ROBÓT 

realizacji zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku przemysłowego wraz z montażem 

ogniw fotowoltaicznych i modernizacją oświetlenia” 

 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Cena brutto (zł.) 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                …………………………………………………… 

                                                                          (pieczątki imienne i podpisy osób 

uprawnionych do reprezentowania )  

 

 

 


