Wamma Poland Macewicz Spółka Jawna
ul. Tarnowska 1 85-391 Bydgoszcz Nip 967-135-12-11
( wjazd od ulicy Janowieckiej )
Tel. (52) 583-95-30 fax.(52) 583-95-24 www.wamma.pl amacewicz@wamma,pl

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Nazwa: WAMMA POLAND MACEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Adres: ul. Tarnowska 1, 85-391 Bydgoszcz,
NIP: 967-13-51-211
strona internetowa: http://wamma.pl/
2. Przedmiot i opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie prac ziemnych wg poniższego zestawienia :
a. Wykonanie wykopów pod fundamenty pomieszczeń biurowo socjalnych,
b. Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe hali produkcyjnej,
c. Wykonanie prac koparka – zasypanie fundamentów,
d. Wykonanie prac koparką równanie terenu,
e. Dostawa piasku do zagęszczania gruntu,
f. Dostawa piasku do murowania ( żwiru ) .

Do niniejszego zapytania ofertowego załączony został przedmiar robót. Dokumentacja
projektowa przedmiotu zamówienia udostępniona jest w siedzibie Zamawiającego. Zaleca
się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji
robót oraz ich zakresem.
3. Obliczanie ceny:
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść
w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia,
2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich,
4. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy.
4. Zawartość oferty:
1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 1)
2. Oferta powinna zawierać:
a) Dane oferenta
b) Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT
c) Okres gwarancji w miesiącach
d) Termin wykonania zadania
e) Termin ważności oferty
f) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
g) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia : do 15.10 .2016r
2. Miejsce wykonania zamówienia: Lisi Ogon, ul. Twarda.
6. Rodzaje kryteriów oceny:
Kryterium

Waga kryterium

Cena

98%

Gwarancja

2%

7. Sposób oceny ofert:
KRYTERIUM: C- CENA – WAGA 98%
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku
osiągniętej liczby punktów za kryterium „cena netto” wyliczonych w oparciu o wzór:

Cena oferty najtańszej
C = -------------------------------------- x 98 = ilość punktów
Cena rozpatrywanej oferty

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 98 pkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRYTERIUM; G – GWARANCJA – WAGA 2%
W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem długości okresu
gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:

 Okres gwarancji do 11 mies. – 0 pkt
 Okres gwarancji 12 mies. Lub więcej – 2 pkt.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 2pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny i kryterium gwarancji danej oferty zostaną do siebie
dodane. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100
pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą
sumaryczną liczbę punktów.

8. Kryteria wyboru wykonawcy:
1. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w
wyniku kryterium ceny i gwarancji> Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbą punktów.
2. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 30 dni roboczych, od daty
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do
każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz opublikowane na stronie internetowej
Zamawiającego.
9. Miejsce , sposób i termin składania ofert:
1. Miejsce i sposób składania ofert:
a) Forma elektroniczna w formie pdf na adres e-mail: amacewicz@wamma.pl
b) Forma papierowa (pocztą/kurierem) na adres siedziby Zamawiającego.
2. Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego lub na adres e-mail
Zamawiającego. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie
będą rozpatrywane i oceniane.
3. Termin składania ofert 15.05.2016r

10. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1
do zapytania ofertowego. Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych
w pkt 2 zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
4. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia- za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczone na formularzu oferty.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie - za spełnienie warunku Zamawiający uzna
podpisanie oświadczenia umieszczone na formularzu oferty.
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie
oświadczenia umieszczone na formularzu oferty.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia- za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia
umieszczone na formularzu oferty.
e) Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisanie oświadczenia umieszczone na formularzu oferty.
11. Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia
1. Każdą ofertę nie spełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu
ofertowym) odrzuca się.
2. Odrzuceniu podlegają także oferty dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
niezgodnego z opisem zawartym w pkt 2 zapytania ofertowego.

3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie
spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.
12. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień:
Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela : Andrzej Macewicz
tel: 602316138
13. Informacje uzupełniające:
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym przeznaczone są
wyłącznie w celu przygotowania oferty.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi
Wykonawca.
3. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści zapytania ofertowego. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie,
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla
nich wiążąca.
14. Warunki unieważnienia postępowania
1. Zamawiający może unieważnić postepowanie bez dokonania wyboru oferty, w sytuacji
gdy:
a) Ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie
zamówienia,
b) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzenie postępowania lub
wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,

Z poważaniem
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 1
dnia………………….

…………………………(miejscowość),

Dane oferenta:
……………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
(nazwa i adres siedziby głównej)
OFERTA
W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe przez WAMMA POLAND MACEWICZ
Spółka Jawna z siedzibą: : ul. Tarnowska 1, 85-391 Bydgoszcz, przedkładamy ofertę na:
Wykonanie prac ziemnych wg poniższego zestawienia :
a. Wykonanie wykopów pod fundamenty pomieszczeń biurowo socjalnych,
b. Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe hali produkcyjnej,
c. Wykonanie prac koparka – zasypanie fundamentów,
d. Wykonanie prac koparką równanie terenu,
e. Dostawa piasku do zagęszczania gruntu,
f. Dostawa piasku do murowania ( żwiru ) .
1. Cena oferty
a. Cena netto :……………………………………………………………
b. Podatek VAT: ………………………………………………………..
c. Cena brutto: …………………………………………………………..
2. Gwarancja (w miesiącach)
................................................
3. Termin realizacji:
................................................
4. Termin ważności oferty:

………………………………………………
5. Oświadczenie
o
braku
powiązań
osobowych
lub
kapitałowych:
Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
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,
polegającą w szczególności na;
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) Pozostaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób.
6. Oświadczenie Wykonawcy:
Oświadczam(y), że:
-posiadam(y) wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub
czynności określonych w zapytaniu ofertowym
-posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym,
-znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym.

Powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

………………………………………………………………….
(podpis i pieczątka)

