Zapytanie ofertowe nr BRX 3/2017
na wykonanie budynku: Budynek garażowy dla lokomotywy z częścią socjalną
z dnia 5.07.2017 r.
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
Bartex sp. z o.o. z siedzibą w Chruściel 4, 14-526 Płoskinia,
NIP 582-15-24-876,
numer REGON 170934200
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie – Wydział VIII Gospodarczy pod numerem
KRS 0000015076.
Fax do korespondencji: 52 3758855,
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sekretariat@bartex-paliwa.pl
Osoba do kontaktów: Tomasz Mendyk
tel.: +48 52 3758855
fax: +48 52 345 30 46
email: tomasz.mendyk@bartex-paliwa.pl
adres strony internetowej: www.bartex-paliwa.pl
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Rodzaj instytucji zamawiającej – przedsiębiorstwo.
Główny przedmiot działalności – handel.

2. Postanowienia ogólne
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium
dostępu oraz wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów uzyskanych w ramach
poszczególnych ocen kryteriów merytorycznych.
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu
uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o poniższe
kryteria.
4. W przypadku pytań dotyczących niniejszego zapytania ofertowego należy składać je
pisemnie, najpóźniej do trzeciego dnia przed terminem składania ofert. Odpowiedź
zostanie udzielona także w formie pisemnej.
3. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego.
2. Postępowanie, którego dotyczy zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem: BRX 3/2017
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich
kontaktach z Zamawiającym.
3. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. Wszelkie oświadczenia,
zawiadomienia i inne dokumenty będą składane w postępowaniu w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski. Umowa w sprawie zamówienia zostanie sporządzona w języku polskim.

4. Opis przedmiotu zamówienia
Budowa obiektu jednokondygnacyjny z częścią socjalną dwukondygnacyjną z dachem
dwuspadowym o kącie nachylenia 11,31o. Budynek jest halą jednonawową o konstrukcji
stalowej opartą na rzucie prostokąta o wymiarach 12 x 36 m i wysokości 7,20 m Konstrukcję
nośną stanowi układ ramowy z ryglem poziomym. Słupy oraz rygle ram zaprojektowano z
dwuteowników IPE300. Pokrycia ścienne i dachowe zaprojektowano z płyt warstwowych
grubości 10cm. Płatwie zaprojektowano z profili walcowanych na gorąco z dwuteowników
równoległościennych IPE120. Rygle ścienne zaprojektowano z rur kwadratowych
RK80x80x4mm CPV: 45210000-2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
przedstawiony jest w projekcie budowlanym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego i w postaci pliku elektronicznego zostanie przesłany każdemu zainteresowanemu
po złożeniu akcesu uczestnictwa w postepowaniu – zamówienie należy złożyć na adres email
sekretariat@bartex-paliwa.pl. Ponad to dokument ten został upubliczniony na stronie
internetowej Zamawiającego.
5. Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin realizacji
umowy – - 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełniania tych
warunków
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:






posiada wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu i wykonawstwie inwestycji
budowlanych.
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
nie są osobowo ani kapitałowo powiązane z Zamawiającym.

Powiazanie o którym mowa powyżej należy rozumieć jako:
a) uczestniczenia w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawania 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.
Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie
oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia danego warunku na podstawie informacji zawartych w
załączonych do oferty dokumentach i/lub oświadczeniach.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną
3. W przypadku wyboru drogi faksowej lub elektronicznej, każda ze stron postępowania na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami – Krzysztof Dąbkowski,
Tomasz Mendyk.
9. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wykonawcy.
2. Oferta powinna zawierać kosztorys wykonania przedmiotu zamówienia, ostateczną cenę
netto i brutto, termin/terminy płatności, okres gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2017 r w oddziale
Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 207

12. Opis kryteriów merytorycznych, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
Kryteria
cena
termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia
okres gwarancji jakości

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

Zamawiający przydzieli punkty w następujący sposób:
1. Cena.
Punktacja = najtańsza oferta / oferta oceniana * 60
2. Termin zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Punktacja = oceniana oferta/oferta z najdłuższym terminem płatności * 20
3. Okres gwarancji jakości.
Punktacja = oceniana oferta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji * 20
13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
1. Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
drogą faksową lub elektroniczną oraz nie krótszym niż 35 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane
w inny sposób. Po podpisaniu umowy Zamawiający nie przewiduje zmian jej warunków.

14. Pozostałe postanowienia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez
podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą,
który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe
zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od
założonej przez Zamawiającego.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
Zleceniodawca powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o
wynikach postępowania.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

7. Wnioskodawca przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy w zakresie terminu
wykonania umowy.
8. Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na
powtórzeniu podobnych usług.
9. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu: Budowa terminalu obsługi
transportu intermodalnego, w zakresie przeładunków z toru 1435 mm na tor 1520 mm
zlokalizowanego w miejscowości Chruściel 14-526 Płoskinia, woj. warmińskomazurskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych
dróg wodnych i połączeń multimodalnych, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenia Wykonawcy zamówienia.
3. Projekt budowlany z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BRX 3/2017 z dnia 5.07.2917 r
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail w sprawach
związanych z postępowaniem:
Nazwa jednostki organizacyjnej
bezpośrednio odpowiedzialnej
za wykonanie zamówienia:
Imię i nazwisko pracownika/ów
bezpośrednio
zaangażowanego/ych
do
wykonania zamówienia.
Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia:
Wyszczególnienie

Kwota netto w PLN

Kwota brutto w PLN

Oferuję
wykonanie
całości
przedmiotu zamówienia za
cenę:
Gwarancja i termin zapłaty
Okres
gwarancji
(należy
określić w dniach)
Termin zapłaty za wykonanie
przedmiotu zamówienia (należy
określić w dniach)
Oświadczenie Wykonawcy zamówienia
Załączniki:
(należy wypisać wszystkie
załączniki będące częścią oferty)

Data i czytelny podpis osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy
Pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE Wykonawcy zamówienia - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu nr BRX 3/2017z dnia 5.07.2017 r.
Ja , niżej podpisany/a:
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, że nie jestem powiązany/a z 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 osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawanie 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.
Oświadczam, że:
a. posiadam wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu i wykonawstwie inwestycji
budowlanych.
b. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
c. posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczątka Wykonawcy

