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                                                                                                 Szelment, dn. 04. 04.2019 r. 

 

               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

W związku z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej 

 w art. 4 pkt. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych 

Zapytanie ofertowe na  wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji: projektu przyłączy wodnych 
oraz przyłączy  elektrycznych do podłączenia armatek zaśnieżających stoki narciarskie. 

I. Zamawiający: 

        WOSiR Szelment sp. z o.o. 

        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

        Adres email: biuro@wosir-szelment.pl 

        Tel. 87 567 07 08 , 87 568 30 07 

        NIP: 8442353981 

        REGON: 360736920 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

           Zamówienie, którego wartość szacunkowa nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

           określonej w art.4 pkt.8 ustawy Pzp. 

III. Opis przedmiotu zamówienia.       

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji tj.: projektu przyłączy   wodnych 

oraz przyłączy elektrycznych, w tym: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej 
2) Wykonanie przedmiaru robót 
3) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego 
4) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. Projekt powinien być zgodny z warunkami technicznymi istniejącej sieci wodociągowej                           i 
elektrycznej. 

2. Dokumentacja powinna być przygotowana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wymagane 
jest dostarczenie wszystkich elementów opracowania w wersji elektronicznej . Do wersji elektronicznej 
Wykonawca dołączy oświadczenie o zgodności wersji papierowej                         z elektroniczną. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego informacji, dokumentów i danych. Przed przystąpieniem do projektowania niezbędne jest 
wykonanie wizji lokalnej w terenie.  

4. Informacje zawarte w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w zakresie technologii wykonania 
robót, doboru materiałów i urządzeń powinny opisywać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie 
poprzez określenia parametrów   precyzujących rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy (art. 
29 i następne Ustawy prawo zamówień publicznych). 

5.  W dokumentacji  będącej przedmiotem zamówienia Wykonawca nie może wskazywać znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
nie można jego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca dokumentacji musi wskazać parametry, które 
nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji. 
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6.  W projekcie należy przewidzieć urządzenia, materiały, instalacje i technologie, które zapewnią właściwe i 
bezawaryjne funkcjonowanie wykonanych przyłączy przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów obsługi i 
eksploatacji. 

7.  Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazywanie na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i 
odpowiedzi do wykonanej dokumentacji projektowej podczas prowadzonej procedury wyłonienia 
Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych. 

8.  Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.). 

9. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności: 
 a) stwierdzanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, 

c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 

                  

IV.          Wymagania wobec Wykonawcy: 
                

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) Posiadają uprawnienia do występowania   w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi; 
2) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem,  

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
w/w warunki Wykonawca spełnił.  

 

V.  Termin realizacji zamówienia  

               Termin wykonania zadania do dn. 25.04.2019r. 

VI. Płatności: 

1. Zapłata za wykonane usługi zrealizowana będzie na rachunek bankowy  w terminie 14 dni od 
daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego.                     

   2.     Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

   3.    Faktura zostanie wystawiona na: 
WOSiR Szelment sp. z o.o. 
Szelment 2,  
16-404 Jeleniewo 
NIP: 8442353981 
 

VII. Wymogi udziału w postępowaniu: 

                              O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

                     1.      Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

                              nakładają obowiązek ich posiadania. 

                     2. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem 

               technicznym  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji  

               ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

VIII. Dokumenty składane przez Wykonawcę   

1. Zamawiający  żąda  dokumentów  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                             

w postępowaniu:  

1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;  

2) dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że 

Wykonawca posiada doświadczenie jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem 

terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej dwie 

usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, co potwierdzi stosownymi dokumentami 

np. wykaz wykonanych usług. 
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IX.     Wymagania dotyczące formy i treści oferty: 

1. Oferta musi zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego 

                zapytania. W formularzu ofertowym powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola , 

        w szczególności oferta powinna zawierać: 

a)  być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania   

         Wykonawcy 

b)    zawierać datę sporządzenia, zawierać adres oferenta, 

c)   zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail osoby wyznaczonej  

      do reprezentowania Wykonawcy. 

2.    Wraz z formularzem ofertowym należy złożyć : 

a) oświadczenie o braku powiązań o charakterze osobowym i kapitałowym z Zamawiającym 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta (jeśli dotyczy) 

3.    Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone pieczęcią firmową oferenta i podpisem 

       osoby   upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. 

              

X.        Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami a także  wskazanie osób 

              uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

       1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

               przekazywać pisemnie, faxem lub droga elektroniczną na adres: biuro@wosir-szelment.pl 

       2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom w godzinach pracy: 7:30-15:30  

       XI.          Okres związania ofertą 

       1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

       2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu daty składania ofert. 

 3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści   

                złożonych ofert. 

 4.     Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

               wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapisanymi 

               a niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się  

               o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny  

XII.           Opis sposobu przygotowania ofert. 

       1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

       2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

                rygorem nieważności. 

       3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia. 

       4. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 

                przygotowaniem i złożeniem oferty. 

       5. Oferta musi zawierać : 

           a)  formularz oferty- wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia 

           b) dokumenty wymienione w rozdziale VIII niniejszego ogłoszenia. 

        

XIII. Sposób i termin składania:  

a)   Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej –za pośrednictwem poczty, kuriera  i/lub   

                złożona osobiście – na adres Zamawiającego: 

                        WOSiR Szelment sp. z o.o. 

                        Szelment 2,  16-404 Jeleniewo 

                        Sekretariat do dnia 11 kwietnia 2019 r. do godz 11:00 
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       2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   11 kwietnia  2019 r. o godz 11:30. 

       3.     Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

       4.     Termin składania ofert upływa w dn. 11.04.2019 r. o godz. 11.00 

5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  
 

XIV. Kryterium,  którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert. 

       1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:   
               Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy według kryterium: 
              Cena – 90 %              
              Skrócenie terminu wykonania - 10 %         

1) Kryterium „Cena” oceniane będzie jak niżej 
X = C 

min
       

 
 x 90 pkt 

       CO 

gdzie: 
X- wartość punktowa ocenianego kryterium 
C min – najniższa cena ze złozonych ofert 
C o – cena ocenianej oferty 

2) Kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” oceniane będzie jak niżej: 
Za skrócenie terminu wykonania zamówienia od 14 dni – co najmniej : 
0 dni – 0 pkt  
2 dni – 2 pkt 
5 dni -10 pkt 
Brak możliwości przyznania punktów pośrednich. 
Ocena ofert w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia „ zostanie dokonana na 
podstawie informacji przedstawionej przez Wykonawcę w formularzu oferty według poniższych 
zasad: 

 Wykonawca winien wskazać skrócenie terminu wykonania zamówienia w pełnych 
dniach; 

 Ostateczny termin wykonania zamówienia: 14 dni 
Założenie:  

1) Punktacja jaką otrzyma wykonawca w ramach kryterium „Cena” +kryterium „Skrócenie terminu 
wykonania zamówienia” w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem 
określonym powyżej 

2) 100 % (waga kryterium „Cena” +kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia”) – 
oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt w ramach wyżej wymienionych dwóch 
kryteriów (100 % ze 100 pkt.) 

3) Ocena końcowa danej oferty będzie sumą punktów uzyskanych przez ofertę w zakresie 
powyższych kryteriów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. 
        

       2. Jeżeli wybór najkorzystniejszej  oferty będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej  

                ofert posiada taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 

               w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

       3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przez Wykonawców,  

a) na wykonanie  projektu przyłączy   wodnych, 

b)  przyłączy elektrycznych 

 

       4.     Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

                 wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapisanymi  

               w niniejszym zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  

               o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny. 
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XV. Postanowienia ogólne dotyczące postępowania 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.  
2. W przypadku,  gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

 Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 
 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym postępowaniem prosimy o kontakt: 

Biuro WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Tel. 87 568 30 07 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1  -  Zapytanie Ofertowe  

2) załącznik Nr 2 – Formularz Oferty 

3) Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

5) Załącznik Nr 5 – Mapa poglądowa  


