Warszawa, 04-01-2017

Zapytanie ofertowe nr 01

dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych w projekcie:
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI:
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I OPADOWEJ, ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, GRZEWCZĄ,
WENTYLACYJNĄ, INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I
OPADOWEJ, ELEKTRYCZNA, GAZOWA, STACJA TRAFO, WEWNĘTRZNY UKŁAD DROGOWY
I MURY OPOROWE NA DZIAŁCE NR 1/28 ORAZ POŁĄCZENIE DROGOWE Z DROGĄ
WEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR 1/39 W MIEJSCOWOŚCI ZACZERNIE, GMINA
TRZEBOWNISKO.

Wprowadzenie na rynek multimaszyny wielożyłowej oraz nowoczesnych lin tnących do cięcia kamieni
naturalnych przez firmę Q-Teq Sp. z o.o. ramach podziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020

I.

ZAMAWIAJĄCY

Q-TEQ Sp z o.o.
Wilcza 31/1a Warszawa 00-544

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych robót budowlanych obiektu pod nazwą:
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ I
OPADOWEJ, ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, GRZEWCZĄ,
WENTYLACYJNĄ, INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I OPADOWEJ,
ELEKTRYCZNA, GAZOWA, STACJA TRAFO, WEWNĘTRZNY UKŁAD DROGOWY I MURY OPOROWE
NA DZIAŁCE NR 1/28 ORAZ POŁĄCZENIE DROGOWE Z DROGĄ WEWNĘTRZNĄ NA DZIAŁCE NR
1/39 W MIEJSCOWOŚCI ZACZERNIE, GMINA TRZEBOWNISKO.

Miejsce realizacji zamówienia Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Zaczernie
specyfikację
techniczną
można
pobrać
ze
https://www.dropbox.com/sh/3tizf59hecoroai/AAAAvdZx1qEt7MJNhSjoWNVga?dl=0

III.

TERMIN REALIZACJI ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 19.01.2017r.
Przewidywany termin realizacji zamówienia:

luty 2017 – sierpień 2017r.
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IV.

KRYTERIA OCENY OFERT:

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:
a) Cena netto w tym:

60 pkt.

b) Termin wykonania

20 pkt.

c) gwarancji

20 pkt

Punktacja w poszczególnych kategoriach zostanie obliczona wg następującego wzoru:
𝐿𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑘𝑡. =

𝑛𝑎𝑗𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑛𝑖𝑒𝑗𝑠𝑧𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
𝑥 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑘𝑡. 𝑤 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑖
𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑛

Punktacja w kategorii „gwarancja”
Liczba uzyskanych pkt.= (oferta n )/(najkorzystniejsza oferta w kategorii ) x liczba pkt.w kategorii

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie najwięcej punktów
zgodnie z punktacją wskazana powyżej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych ani cząstkowych.
Oferta powinna być przygotowana w załączonej tabeli elementów scalonych i zawierać
wypełnione wszystkie wymienione pozycje.
4. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury
wyboru oraz wymagań technicznych pod nr + 48 503 089 138 oraz w siedzibie
zamawiającego do 15.01.2017r w godzinach od 09:00 do 14:00.

V.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1.Oferty można składać pod adresem: Zaczernie 1/28, 36-062 Zaczernie lub w formie elektronicznej na
adres poczty elektronicznej: e-mail: projekt321@q-teq.eu w dniach od 04.01.2017r. do 19.01.2017r.
w godzinach od 08:00-14:00.
2.Ocena ofert nastąpi w terminie 5 dni od zakończenia postępowania ofertowego. Oferenci będą
poinformowani o wynikach drogą pocztową, mailową lub telefoniczną w okresie do 10 dni od terminu
oceny ofert. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

VI.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Obligatoryjnie: Formularz ofertowy zawierający (stanowiący załącznik nr. 1 do
niniejszego zapytania):


Nazwę oferenta.
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Dane rejestrowe.



Adres oferenta



Cenę netto zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.



Zakres i szczegółowy opis usług oferowanych w ramach oferty.



Termin wykonania przedmiotu zamówienia.



Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji.

b) Specyfikacja techniczna./ Specyfikacja budowlana
c) Wypełniona tabela elementów scalonych (stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania)

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim
przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym
zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.
2. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną
wykluczone z postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie odrzucona w procesie
wyboru wykonawcy.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej oraz na portalu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
5. Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.
6. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Michele Bidese
tel. 0039338918399
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