Odrzechowa, dnia 19.09.2017r.

ZAPYTANIE O CENĘ

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.,
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie,
tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15.

e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl
Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzechowa.com.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z Regulaminem w sprawie
udzielania zamówień,
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
BUDOWA ZBIORNIKA NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
- Roboty ziemne i przygotowawcze
- Podbudowa pod płytę denną
- Płyta denna zbiornika
- Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych zbiornika
- Opaska z klińca
- Plac manewrowy
- Zagospodarowanie terenu

Szczegółowy zakres robót określony jest w załączonym przedmiarze robót i
dokumentacji technicznej, projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
nieprzekraczalny i bezwzględnie
wymagany to 20.04.2018r. w tym płyta denna i montaż zbiornika do 20-02-2018r
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
zaakceptowany przez obie strony i będzie podstawą do złożenia faktury.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:

1. Oferta skierowana jest do osób i firm uprawnionych, posiadających wiedzę i doświadczenie w
budowie obiektów rolnych w tym zbiorników betonowych prefabrykowanych o dużych
pojemnościach itp. I spełnia n/w warunki
- dysponuje odpowiednim personelem technicznym do wykonania zadania – kier. budowy z
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń
- wiedze i doświadczenie w realizacji budów i robót budowlanych – wykaz zrealizowanych
robót
- odpowiedni sprzęt
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 600000,0zł
- oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami podatków, składek ZUS i innych opłat, oraz że oferent
znajduje się w dobrej kondycji finansowej i nie toczy się wobec niego postępowanie
upadłościowe

2. Termin złożenia oferty do dnia: - 3.10.2017 r. do godz. 1400 – w tut. Zakładzie
3. Otwarcie ofert nastąpi 3.10.2017r. o godz. 1410 – w tut. Zakładzie
V.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

wykonawcy

w

celu

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia.
- formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
- kosztorys ofertowy – jednostkowy szczegółowy, ceny materiałów, sprzętu i robocizny /cenę

– netto i brutto – opracowany na bazie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
/przedmiaru robót, ślepego kosztorysu/
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 600000,0zł
- kopię uprawnień budowlanych proponowanego kierownika budowy
- oświadczenie o udzieleniu gwarancji min 36m-cy
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
1. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując 2. miejsce i termin podpisania umowy.
3. Termin związania z ofertą – 10 dni.
VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:
P. Władysław Brejta – prezes ZDIZ, P. Krzysztof Wal – inspektor 604220663.
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Adresat:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu
pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.,
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
OFERTA na ...................................................

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 3.10. 2017 r. godz. 14

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.
IX. Opis sposobu obliczania ceny.
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji
zamówienia.

1.

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia, wyliczonej do
dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej w PLN.

2.
3.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która będzie zawierała najniższą cenę.

X. Dodatkowe warunki Zamawiającego
1. Zamawiający dopuszcza podwykonawcę na montaż i dostawę zbiornika prefabrykowanego
lub nawet wycenę bez montażu zbiornika w tym wypadku Zamawiający zastrzega sobie
zatrudnienie osobnym zleceniem dostawcę elementów zbiornika wraz z montażem

Odrzechowa, 19.09. 2017r.

Prezes Zarządu
dr Władysław Brejta

Załącznik Nr 1

OFERTA

….......................................................................................................................
………………………………………………………………………………..
/firma, imię i nazwisko, adres, nr telefonu/

na realizację inwestycji pn.

„BUDOWA ZBIORNIKA NA POZOSTAŁOSCI POFERMENTACYJNE WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
Zgłaszam swój udział w przetargu ofertowym w formie zapytania i proponuję:
- za dostawę i montaż elementów prefabrykowanych zbiornika:
cena netto ……………………
cena brutto …………………..
- za pozostałe roboty: cena netto …………………..…..
cena brutto …………………..….
Do oferty załączam również wymagane dokumenty i oświadczenia.

….........................................................................
/ podpis uczestnika/

