Brzeszcze, dnia 2019.06.10 r.
HYDROSTAL Sp. z o.o.
Ul. Św. Wojciecha 1
43-331 Dankowice
NIP: 549-203-97-88
KRS: 0000091832

Zapytanie ofertowe nr 05/2019/POIR.03.02.02-00-1489/18
W związku z realizacją przez Hydrostal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu POIR.03.02.02-001489/18 pt: „Innowacyjna technologia cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych w nowopowstającej
cynkowni HYDROSTAL”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Poddziałaniu 3.2.2
Kredyt na innowacje technologiczne, działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców ogłasza postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w trybie zapytania ofertowego na:
1)

Nadzór inwestorski budowy hali produkcyjnej.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU
1.

Termin składania ofert: do 7 dni od daty publikacji.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Nazwa zamawiającego:
HYDROSTAL Sp. z o.o.
Ul. Św. Wojciecha 1
43-331 Dankowice
NIP: 549-203-97-88
3.

Miejsce i sposób składania ofert:
a) osobiście w siedzibie firmy: ul. Ofiar Oświęcimia 78, 32-620 Brzeszcze (od pon. – piątku 8:00 – 15:00)

lub
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. Ofiar Oświęcimia 78, 32-620 Brzeszcze
lub
c)

pocztą elektroniczną na adres mailowy: w.mleczko@hydrostal.pl

4.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: w.melczko@hydrostal.pl

5.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia sprawy formalne: Edyta Grzywa, tel. 603 741 397, (od pon. – piątku
8:00 – 15:00)
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia sprawy techniczne: Wojciech Mleczko, tel. 696 037 213, (od pon. –
piątku 8:00 – 15:00)

6.

7.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Nadzór inwestorski nad budową hali produkcyjnej. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
związanego z budową hali produkcyjnej z instalacją do cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz halą przygotowania konstrukcji własnych do cynkowania
8.

Kategoria ogłoszenia: usługa

9.

Podkategoria ogłoszenia: usługi inne

10. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Ofiar Oświęcimia 78, 32-620 Brzeszcze

Strona 1 z 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Cel zamówienia
a) Skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcie jego celów i wskaźników.

2.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego związanego z budową hali produkcyjnej
z instalacją do cynkowania ogniowego konstrukcji stalowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz halą
przygotowania konstrukcji własnych do cynkowania obejmująca:


















3.

pełnienie funkcji zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo
Budowlane w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, zasad wiedzy technicznej,
obowiązujących polskich norm i przepisów prawa,
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wyrobów budowlanych, a w szczególności kontrola
zgodności wbudowywanych materiałów z dokumentami dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych w szczególności instalacji, urządzeń technicznych
oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w
przekazywaniu ich do użytkowania,
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz ewentualnego usunięcia wad i usterek,
przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności aktualnie
obowiązującego Prawa Budowlanego z zakresu ochrony ppoż i BHP,
udział w organizowanych naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanego zadania oraz stałe
informowanie zamawiającego o terminie ich organizacji,
bieżąca współpraca z wykonawcą i projektantami opracowań będących w zakresie zamawiającego (np.
technologia) dokonywanie stosownych zapisów w dzienniku budowy,
nadzorowanie i egzekwowanie od wykonawców terminowej realizacji robót
dokonywanie odbiorów częściowych,
dokonywanie odbiorów robót zanikowych,
zgłaszanie zamawiającemu gotowości obiektu do odbioru końcowego wraz z kompletem niezbędnych
dokumentów oraz udział w dokonaniu odbioru końcowego, występowanie w imieniu zamawiającego
przed organami administracji terenowej, w sprawach wynikających z realizacji zadania,
udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania rękojmi i
gwarancji.

Kody CPV
71520000-9

4. Harmonogram realizacji zamówienia:
Szacowany termin pełnienia funkcji
 Rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy
 Zakończenie - 30 VI 2020
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy do czasu zakończenia budowy i otrzymania pozwolenia
na użytkowanie .
5.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca posiada
właściwe uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami nakładanymi przez Ustawę Prawo Budowlane oraz obowiązkami nałożonymi w decyzji
pozwolenia na budowę (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

6.

Wiedza i doświadczenie
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a)

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca posiada
niezbędną wiedzę oraz dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do wykonania
zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem
formularza ofertowego).

7.

Potencjał techniczny
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje
odpowiednich podwykonawców posiadających odpowiedni potencjał niezbędny do wykonania
zamówienia (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

8.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki: Wykonawca
dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje odpowiednich
podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (na podstawie
oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

9.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we
wskazanych terminach (na podstawie oświadczenia będącego elementem formularza ofertowego).

10. Dodatkowe warunki
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
b) Termin składania ofert: decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty dostarczone
Zamawiającemu po terminie składania ofert będą odrzucone.
c) Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
d) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje zamawiającego do akceptacji
oferty, w całości lub części.
e) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od
wyniku postępowania.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do anulowania/zmian całości lub części
zapytania ofertowego.
g) Po upływie terminu składania ofert zamawiający dokona oceny ofert i podejmie decyzję o
wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści informację o wynikach postępowania, za
pośrednictwem kanału użytego do upublicznienia zapytania ofertowego.
h) Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z oferentem, którego oferta będzie
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
i) Podana oferta cenowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie oferent z tytułu należytej
realizacji zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
j) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego
w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień. W takim
przypadku Zamawiający:
 poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego
zapytania ofertowego,
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
l) Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowych indywidualnych negocjacji z
dwoma najwyżej punktowanymi oferentami. W przypadku przeprowadzenia takich negocjacji
zostanie sporządzony protokół z negocjacji i zostanie wyłoniony ostateczny Wykonawca.
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11. Warunki zmiany umowy
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, a także zdarzeń losowych lub wystąpienia okoliczności niezależnych od
Zamawiającego, których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowania postępowania
ofertowego.
12. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Złożenie oferty na wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania potwierdzającej spełnienie wymogów i akceptację warunków oraz
oświadczeń określonych w zapytaniu ofertowym.
b) Oferta musi być opatrzona pieczątką i podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Oferenta (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa).
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wypełniając formularz załączony do zapytania.
d) Należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką (obligatoryjne) pola formularza. Pozostawienie
pustych/niewypełnionych obligatoryjnych pól w formularzu ofertowym skutkować będzie
odrzuceniem oferty.
e) Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad
określonych w zapytaniu ofertowym.
OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny złożonych ważnych ofert (tj. złożonych w terminie, kompletnych oraz spełniających
wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym) na podstawie następujących kryteriów:
a) cena netto* realizacji całości zamówienia (waga kryterium 100 %) – maks. 100 pkt.
*w przypadku podania ceny w walucie obcej, przeliczenie nastąpi wg kursu średniego NBP z dnia
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez zamawiającego).
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następującej
formuły:
A n = (C min/Cr) x 100 x 100%
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – liczba punktów przyznana ofercie
Zamówienie udzielone zostanie podmiotom, które uzyskają w wyniku oceny wszystkich kryteriów łącznie najwięcej
punktów. Punkty zaokrąglane będą do 2 miejsc po przecinku.
1. Wykluczenia
a) Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− 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.
Potwierdzeniem braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez
oferenta/wykonawcę podpisu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), którego częścią
jest oświadczenie o braku występowania w/w powiązań.
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