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TREŚĆ JEDNOLITA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2017   

PO ZMIANACH DOTYCZĄCYCH WYJAŚNIEŃ ORAZ PRZEDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Data publikacji: 31.01.2017r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017 

Data: 16.01.2017 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
TLC Sp. z o.o.          
ul. Chopina 25N 
38-300 Gorlice  
REGON: 140313868, NIP: 5252348828  
Sąd rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS nr 0000245912 
Tel.: +48 505 140 140, +48 18 534 47 99 
Fax: +48 (18) 352 03 23 
Adres e-mail: b.szarowicz@tlc.eu   
 
 

W związku z przygotowaniem się do realizacji inwestycji budowlanej ogłaszamy nabór ofert w zakresie 
realizacji zadania pod nazwą: Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę 
montażowo magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N zgodnie z dołączoną 
dokumentacją projektową określającą specyfikację przedmiotu zamówienia. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz wszystkich innych niezbędnych prac 
branżowych związanych z wykonaniem zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz 
poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania, zgodnie z projektem budowlanym 
„Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego, firmy TLC o halę montażowo  - magazynową dz. 
ew. nr 2938/28, ul. Chopina 25N, Gorlice” (załącznik nr 9 do zapytania ofertowego) według kodu: 
 
Kod CPV - 45254200-4 
Nazwa kodu CPV - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych 
 
A. Wykonanie robót budowlanych w ramach Generalnego Wykonawstwa wraz z wykonaniem 
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (wykonanie protokołów odbioru, deklaracji zgodności 
użytkowych materiałów, inwentaryzacji powykonawczej itp.) zgodnie z podziałem: 
1. Wykonanie robót ziemnych – w ramach prac wchodzi również demontaż i ponowne ułożenie kostki 

brukowej na istniejącym placu; 
2. Wykonania stóp i fundamentów; 
3. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej hali łącznie z dokumentacją konstrukcyjną wykonawczą; 
4. Wykonanie i montaż zabudowy płytami warstwowymi,  
5. Dostawa i montaż stolarki i świetlika dachowego, bram wjazdowych; 
6. Wykonanie podbudowy i posadzka z kostki brukowej; 
7. Dostawa i montaż Instalacji: 

a) elektrycznej wewnątrz hali w zakresie zasilania i sterowania:  suwnicami, klapami 
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przewietrzającymi w świetliku, bram segmentowych wjazdowych, instalacji grzewczej gazowej i 
wyrzutni dachowych nie gorsze niż określne w projekcie tj. np. turbowent hybrydowy fi 350 plus.  
Projektowane linie kablowe zewnętrzne nie wchodzą w zakres zamówienia.  
 

b) wentylacji mechanicznej -  wykonanie i montaż wywietrzników dachowych oraz regulowanych 
kratek wywiewnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie przewiduje 
dodatkowego systemu wentylacji. Kratki wywiewne w ścianie maja być regulowane w zakresie 
umożliwiającym poprawne funkcjonowanie turbowentylatorów dachowych. 
 

c) grzewczej. 
 

8. Wykonanie placu utwardzonego kostką brukową – powierzchnia 315 m2. 
 
W zakres zamówienia wchodzi: 
- zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacyjnej w obrębie prowadzonej inwestycji odprowadzającej ścieki z 
pomieszczenia sanitarnego.  

 
W zakres zamówienia nie wchodzi:  
- rozbiórka nieczynnej sieci kanalizacyjnej w obrębie terenu budowy nie wchodzi w zakres zamówienia.  
- rozbiórka namiotu, który jest obecnie zlokalizowany w planowanym miejscu budowy.  
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okładzin ścian i dachu z płyt warstwowych z wełny na płyty 
warstwowe  o grubości  - 100 mm ściana i 100/140 mm dach wypełnienie PUR lub PIR. 
 
                                                                                                                                                                                                     
B. Dostawa maszyn i urządzeń:   

1.   Dostawa i montaż suwnic o udźwigu 8,0 T - szt. 2   
Podstawowe parametry techniczne: 
- udźwig 8,0 T – szt. 2 
- 1 wózek o udźwigu 8,0 T 
- prędkość jazdy wózka Vjw – 20/5 m/min 
- prędkość podnoszenia (Vp) – 5/0,8 m/min 
- sterowana zdalnie z poziomu roboczego  

 
Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż przyjęte w projekcie budowlanym 
pod warunkiem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. o parametrach nie gorszych niż 
przyjęte w wymienionej dokumentacji projektowej. 
 
Zamawiający zgadza się na wskazanie propozycji optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych ujętych w 
projekcie budowalnym, jednakże z zastrzeżeniem, że w przyszłości planowany jest montaż dodatkowo w 
każdej nawie po jednej suwnicy z jednym wózkiem o udźwigu 4,0 T. W związku z tym optymalizacja 
konstrukcji musi przewidzieć dodatkowe obciążenia w tym zakresie.   

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

a) Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych odbędzie się w ciągu maksymalnie 2 miesięcy 
od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.  

b) Rozpoczęcie: do 5 dni od daty przekazania placu budowy; 

c) Zakończenie: najpóźniej do 9 miesięcy od daty podpisania umowy (wykonanie prac 
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Zamawiający zastrzega sobie, że 
planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności 
których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania. 

 

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunki udziału: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków: 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiadający uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień;  

- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru 
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6. 

2. Wiedza i doświadczenie - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji zadań 
określonych w przedmiocie zamówienia Podmiotów będących podwykonawcami, których wiedza i 
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub 
ekonomiczne zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Generalnego Wykonawcę, który gwarantuje 
poprawność wykonania powierzonego zakresu robót.  

a) posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem 
przedmiotowi zamówienia. Wykonawca w tym celu powinien wykazać, że w ostatnich 5 latach zrealizował co 
najmniej 3 zadania polegające na budowie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą o wartości co 
najmniej 2 000 000,00 zł netto, zaś prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić wykaz zrealizowanych robót 
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału, z załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone – załącznik nr 4; 

b) dysponują osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz kierowników branżowych; 

- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić dane osobowe osób przewidzianych do 
pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników branżowych, wraz z informacjami na temat posiadanych 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełniania warunków 
udziału – załącznik nr 5.  

       Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace siłami własnymi, z użyciem własnego sprzętu i 
przy pomocy wykwalifikowanego personelu posiadającego wymagane uprawnienia i może podzlecać 
wykonania wyłącznie części robót objętych niniejszym zamówieniem innemu podmiotowi trzeciemu, jako 
dalszemu Podwykonawcy – niezależnie od przyjętej formy prawnej współpracy, wyłącznie po uprzednim 
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane.   

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania. W tym celu 
Wykonawca winien wykazać, że posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 
2 400 000,00 zł netto; 
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wymaganej wysokości 
i zakresie – załącznik nr 7 
oraz 
 
b) dokument potwierdzający sytuacje finansową umożliwiającą wykonanie zadania do kwoty 50% wartości 
kosztorysu ofertowego netto; 
- dla potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi przedstawić oświadczenie lub innych dokument (np. 
zaświadczenie z banku) potwierdzający sytuacje finansową umożliwiającą wykonanie zadania do kwoty 50% 
wartości kosztorysu ofertowego netto - załącznik nr 8; 
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Ponadto: 

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 

• Wymagane jest określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych 
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

V. WYKLUCZENIA  

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie 
może być udzielane podmiotom powiązanym 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, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  

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. 

 

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 

1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, 
za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku: 

a) jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty, 

b) gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia, 

c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, 

d) Zamawiający może odrzucić ofertę również wówczas, jeżeli podana cena jest rażąco niska. Cena jest 
rażąco niska, w szczególności wtedy, gdy jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zawiadamiając 
wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty, zamawiający nie 
musi podawać uzasadnienia tej decyzji.  

3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia 
zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 
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a) zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność 
prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z 
zamówieniem, 

b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, 

d) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, 
dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a 
przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest 
uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega 
zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. Przy 
czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy 
dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  

e) ograniczenia Przedmiotu Zamówienia za odpowiednią korektą wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku, 
gdy konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu zamówienia lub z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

f) wprowadzenia prac zamiennych w miejsce równoważnych prac pominiętych – w przypadku, gdy 
konieczność takich ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania Zamówienia 
lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

g) założonego przez Strony sposobu wykonywania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takich 
ograniczeń będzie wynikać z dotychczasowego przebiegu wykonywania zamówienia lub z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy.   

h) W przypadku zwiększenia zakresu powierzonych do wykonania przez Zamawiającego prac ponad 
określone szczegółowo w pkt II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapytania ofertowego, Strony dokonają 
zmiany Umowy w formie pisemnego Aneksu, uzgadniając za wykonane roboty dodatkowe wynagrodzenie 
przy założeniu niezmienności cen jednostkowych określonych w kosztorysie szczegółowym dołączonym 
do oferty.   

i) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych robót uzupełniających. 

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez 
Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki 
przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

6. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może 
zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:  

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 4. powyżej:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 
bankowego,); 

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) 
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 

c) udzielenie zamówień uzupełniających wykraczających poza Przedmiot Zamówienia. 

7. Ogłoszenie o Zamówieniu można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej ze strony www.tlc.eu.  
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8. Na przedmiotowe postępowanie, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. W Postępowaniu o 
udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy ustawy z 29.1.2004 – Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

9. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu zamówienia określonego w pkt. II.A i B zapytania ofertowego, 
przysługiwać będzie za wykonanie robót, określonych w szczegółowym kosztorysie robót budowlanych i w 
każdym przypadku stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego, terminowego i 
kompletnego wykonania pełnego zakresu i ilości zleconych mu robót. Wynagrodzenie to zawiera 
wszystkie czynniki cenotwórcze, w tym wszelkie koszty i opłaty podczas realizacji Umowy. Podatek od 
towarów i usług (VAT) jest zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu fakturowania. 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Przygotowanie oferty: 

1. Oferta powinna być przygotowana w formie papierowej i elektronicznej. 

2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych. 

4. Oferta powinna jednoznacznie określać odrębną szczegółową wycenę przedmiotu zamówienia w 
podziale zgodnym z pkt. II.A (pkt.1-8), II.B (pkt.1), gdzie A, B oznacza: 

A. Wykonanie robót budowlanych w ramach Generalnego Wykonawstwa zgodnie z podziałem pkt.1-8; 

B. Dostawa maszyn i urządzeń.  

 

5. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

6. Oferta i załączniki powinny zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta (zgodnie z 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG) lub upoważnionego pełnomocnika na podstawienie 
przedłożonego pełnomocnictwa. 

7. Oferta powinna być ważna przez okres co najmniej 4 miesięcy; 

8. Oferta musi zawierać: 

a) Formularz ofertowy wzór – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, 
powinien zawierać: 

• Nazwę, adres i dane kontaktowe Oferenta, 

• Posiadać datę sporządzenia,  

• Cenę netto i brutto, 

• Termin ważności oferty, 

• Warunki i terminy płatności, 

• Wyodrębnienie wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zgodnie podziałem 
w pkt. II.A (należy wskazać wartości jednostkowe (szczegółowe) do pkt. od 1 do 8) i dołączenie 
szczegółowego kosztorysu prac 

oraz  

opisanie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wskazanych w pkt. II.B.1,  

pod rygorem odrzucenia oferty z toku postepowania, 

• Dane osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony Oferenta. 
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b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
wypełniony przez Wykonawcę, 

c) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli 
dotyczy. 

d) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia  - załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego wypełniony przez Wykonawcę. 

e)  Wykaz zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
udziału, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wypełniony przez 
Wykonawcę. 

f)  Wykaz osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierowników branżowych wraz z 
informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykazania spełniania warunków udziału - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wypełniony przez 
Wykonawcę.  

g)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6 do 
zapytania ofertowego. 

h)  Kopia polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, w wymaganej wysokości i zakresie – załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

i) Dokument potwierdzający sytuacje finansową Oferenta w formie oświadczenia lub innego dokumentu 
potwierdzającego sytuacje finansową (np. zaświadczenie z banku) - załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. 

 

9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę/przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w 
aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do 
zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do 
oferty. 

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach 
obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez 
osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych. 

11. Każda strona oferty i załączników winna być numerowana i zaparafowana przez osobę lub osoby 
upoważnione do reprezentowania oferenta. 

12. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek 
oraz spięta w sposób trwały. 

13. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być 
opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres 
Zamawiającego, tj.: TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice jak również tytuł: Rozbudowa 
istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo magazynową na dz. nr 2938/28 
w Gorlicach przy ul. Chopina 25N.  

 
14. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego 

podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicja określoną w zapytaniu 
ofertowym pkt. V. Wykluczenia.  

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w 
żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego. 
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VIII. OCENA OFERT 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia uzgodnione będzie w umowie w postaci ceny 
ryczałtowej w PLN lub EUR z wyodrębnieniem podatku VAT – jeżeli występuje. 

2. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto. 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W cenie ryczałtowej mieścić się musi całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, uzgodnień, 
opinii, decyzji i innych kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Cenę ryczałtową oferty należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

6. Oferta przedstawiona w walucie obcej zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia 
wystawienia oferty. Wiążącą uznaje się cenę w PLN, 

7. W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane, 

8. Wybrana zostanie oferta z największą ilością punktów, 

9. Nie będą rozpatrywane oferty:  

• niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,  

• częściowe,  

• złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,  

• złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,  

• złożone po terminie przyjmowania ofert.  

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT 

Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów: 

Lp. Nazwa  Waga kryterium - ilość punktów 

1. Cena 80 

2. Termin gwarancji – roboty budowlane  10 

3.  Termin gwarancji - suwnice 10 

 Razem  100 

 

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny:   

S = C + Grb+ Gs, gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
S – suma uzyskanych punktów, 
C – punkty za cenę, 
Grb – punkty za termin gwarancji przyznane danej ofercie dotyczącej robót budowlanych. 
Gs – punkty za termin gwarancji przyznane danej ofercie dotyczącej suwnic. 
 
Kryterium nr 1 (cena): 
C = ( Cmin/Cof..) x 80 , gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert, 
Cof. – zaoferowana cena przez oferenta wynikająca z danej oferty, 
C – ilość punktów przyznanych za cenę danej ofercie. 

 

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem 
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na cenę netto i podatek VAT wyrażona w PLN. Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) ma 
charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. 
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako 
kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie wyrażona w PLN. 
Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie 
Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona jednolicie jako cena za wykonanie 
Przedmiotu Zamówienia, bez rozbicia na poszczególne elementy stanowiące podstawę do kalkulacji ceny. 

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 nr 2 (termin gwarancji – roboty budowlane): 
Grb = (Gof /Gmax) x 10, gdzie: 
Gmax – najdłuższy termin gwarancji dotyczący robót budowlanych spośród wszystkich złożonych ofert  
Gof – zaoferowany przez Oferenta termin gwarancji dotyczący robót budowlanych 
Grb – ilość punktów za termin gwarancji dotyczący robót budowlanych przyznanych danej ofercie  

Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji dotyczący robót budowlanych wskazany w ofercie wyrażony w 
miesiącach kalendarzowych. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu 
Zamówienia przez Zamawiającego. 

 

Kryterium nr 3 (termin gwarancji - suwnice): 
Gs = (Gof /Gmax) x 10, gdzie: 
Gmax – najdłuższy termin gwarancji dotyczący suwnic spośród wszystkich złożonych ofert 
Gof – zaoferowany przez Oferenta termin gwarancji dotyczący suwnic 
Gs – ilość punktów za termin gwarancji dotyczący suwnic przyznanych danej ofercie  

Kryterium oceny ofert stanowi termin gwarancji dotyczący suwnic wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach 
kalendarzowych. Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od odbioru Przedmiotu Zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o 
ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą. Ilości punktów za poszczególne 
kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie.  

2. Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej punktacji dla co najmniej 
dwóch ofert - dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając wyniki działań matematycznych do 
czwartego miejsca po przecinku.  

3. W przypadku, gdy najwyższą końcową ilość punktów uzyska więcej niż jedna oferta, Zamawiający 
spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy 
chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie 
materiałów pochodzących z recyclingu etc.).  

4. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową 
ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji 
dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie 
określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania 
wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się za tożsame z wycofaniem 
oferty.  

5. Uzupełnienia oferty, o którym mowa w pkt. 4 powyżej należy dokonać w jeden ze sposobów właściwy do 
złożenia oferty. 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego i wyłonienie Generalnego Wykonawcy nie 
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później niż dnia: 08.02.2017r.  

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Podmioty zainteresowane realizacją przedmiotu zamówienia prosimy o składanie ofert w wersji 
papierowej w siedzibie Zamawiającego: TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice lub w 
wersji elektronicznej na skrzynkę e-mail: b.szarowicz@tlc.eu ; z dopiskiem w temacie lub treści 
maila: dotyczy zapytania ofertowego – Roboty budowlane. 

2. Termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe upływa dnia 03.02.2017r., godz. 
15:00.  

3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Za datę i godzinę złożenia oferty dostarczanej pocztą lub kurierem uważać się będzie datę i godzinę 
dostarczenia oferty do Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać ofertę po upływie terminu składania ofert. 

6. Wyłonienie wykonawcy nastąpi do dnia 08.02.2017r.    

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

Osobami do kontaktu w sprawie zamówienia ze strony Zamawiającego są: 

Szymon Orłowski - tel.: 604 414 230, e-mail: sz.orlowski@tlc.eu , 

Andrzej Kukla - tel.: 600 027 245, e-mail: a.kukla@tlc.eu. 

 

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne w siedzibie Zamawiającego: TLC Sp. z o.o., ul. Chopina 
25N, 38-300 Gorlice, oraz na stronie internetowej pod adresem: www.tlc.eu   

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych / bardziej szczegółowych informacji prosimy 
o kontakt. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres: sz.orlowski@tlc.eu , a.kukla@tlc.eu;   z dopiskiem 
w temacie lub treści maila: dotyczy zapytania ofertowego – ROBOTY BUDOWLANE.  

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT. 


