
 

 

 

Miejscowość, dnia 25.04.2017r 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 
 NA BUDOWĘ BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWO-BIUROWEGO WRAZ Z 

INSTALACJĄ SOLARNĄ ELEKTRYCZNĄ I WODNĄ. 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:                                             Nazwa i adres odbiorcy: 

ARTBIX Artur Kubik                                                          Nazwa: 

Adres: ul. Majkowska 11, 62-800 Kalisz                              Adres: 

woj. wielkopolskie                                                                   Województwo: 

tel. 62 597 75 62, 505-526-970                                                Tel. 

faks 62 597 75 26                                                                     Faks: 

e –mail:  biuro@artbix.pl                                                       e-mail: 

NIP – 618-194-48-53                                                                NIP: 

REGON – 300630772                                                               REGON: 

 

Firma ARTBIX Artur Kubik 

 zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w celu dywersyfikacji działalności w firmie ARTBIX. 

 

                                                      

 

 

 

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie Projektu pt.: 

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w celu dywersyfikacji działalności w firmie ARTBIX.” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Priorytet: I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” 

Działanie 1.5.  Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
 

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu  



 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budynek dwukondygnacyjny w części biurowej 
wykonany metodą tradycyjną z cegły, ocieplony w części magazynowo-
prodykcyjnej jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej obudowany płytą 
warstwową. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan, C.O. i solarną. 
Panele fotowoltaiczne  zamontowane  na części produkcyjno magazynowej, 
natomiast panele wodne zamontowane będą  na części biurowej. Projekt 
budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego. Oferty należy wykonać w 
oparciu  o kosztorys nakładczy zamieszczony na stronie www.artbix.pl.  

Kod i Nazwa ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 

Istotne warunki zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu:  

- złożenie kompletnej oferty, 

- oferta powinna obejmować wszystkie wymienione prace, 

- w postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy , którzy znajdują się w dobrej 
sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają doświadczenie w realizacji 
podobnych zamówień /wymagane oświadczenie/ 

-w postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo 
lub osobowo z Zamawiającym. 

Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: 

- zamawiający przewiduje zmiany warunków umowy w zakresie określonym 
we wzorze umowy. 

Informacja o karach umownych (zapisy, które będą występować w umowie): 

- Kary umowne zgodnie z wzorem umowy zamieszczonej na stronie 
internetowej stanowiącej załącznik do zaproszenia do złożenia oferty. 

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2017r  

Osoba do kontaktu: Artur Kubik tel. 505-526-970– uzyskanie dodatkowych 
informacji w celu przygotowanie oferty 

 



 

 

 

Kryteria oceny oferty:  

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu 
oraz złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z 
postępowania. 

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

 Cena      - 60 % 
 Okres gwarancji    - 20%   
 Termin realizacji    - 10 %                                              
 Czas reakcji na zgłoszoną awarię  - 10 %   

         
3. Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną 

dokonane według następujących zasad i wzorów: 
 

a. Cena oferty 
               C =  C min / Cb    x    60 (% wagi)                   
  C - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium cena  
  Cmin  - najniższa zaoferowana cena  
  Cb - cena oferty ocenianej 
  Dla potrzeb oceny i porównania ofert Zamawiający do powyższego 
wzoru   będzie podstawiał zaoferowaną cenę netto. 
 

b. Okres gwarancji  
                                         G  =   Gb / Gmax    x   20 (% wagi)  
  G  - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium okresu gwarancji;  

Gb - długość okresu gwarancji zaoferowany przez danego wykonawcę 
w ofercie (w miesiącach); 
Gmax – najdłuższy zaoferowany w postępowaniu okres gwarancji.  
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach  z zastrzeżeniem, 
że okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 
końcowego bez zastrzeżeń. W przypadku zaoferowania okresu 
gwarancji krótszego niż 12 miesięcy Zamawiający uzna, że oferta jest 
niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego. 
                          

c. Termin realizacji 
 T = Tmin/Tb x 10 (% wagi) 
 T  - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium terminu realizacji;  

Tmin   - najkrótszy termin realizacji zaoferowany w postępowaniu 
wyrażony w  tygodniach; 



 

 

 Tb – termin podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest 
obliczany  wyrażony w  tygodniach. 
  

d. Czas reakcji na zgłoszoną awarię 
 A = Amin/Ab x 10 (% wagi) 
 A    - ilość punktów oferty ocenianej w kryterium czasu reakcji na 
zgłoszoną  awarię;  
 Amin   - najkrótszy czas reakcji na zgłoszoną awarię zaoferowany 
 postępowaniu wyrażony w godzinach; 
 Ab – czas reakcji na zgłoszoną awarię podany przez Wykonawcę, dla 
którego  wynik jest obliczany wyrażony w godzinach.  
 

4. Oceną końcową oferty jest suma punktów uzyskanych w powyższych  
 kryteriach (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wg 
poniższego wzoru: 

                                                    W = C+T+G+A 
 

5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna suma liczby 
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów.  
 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących: 

a. treści złożonych ofert, 
b. elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena 

oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia 
i budzi wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny. 
 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
 

7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta 
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej 
dokumentacji oraz uzyskała najwyższą ilość punktów. 



 

 

OKREŚLENIE MINIMALNEGO WYMAGANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TERMINU 
WAŻNOŚCI OFERTY: 60 dni od dnia otwarcia ofert 

 

Oferta powinna zawierać: 

- nazwę i adres oferenta  

- opis przedmiotu oferty 

- termin realizacji zamówienia w dniach (od podpisania umowy) 

- wartość oferty w walucie PLN, netto i brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

- data ważności oferty,  

- data wystawienia oferty, 

- Oświadczenie o braku powiązań o treści: 

„Oświadczam, że nie jestem(eśmy) 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, polegające w szczególności na: 

1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3. pełniących funkcji członka nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

4. 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, 

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym, lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.” 

- Oświadczenie treści: 

„Oświadczam, że znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadam 
doświadczenie w realizacji podobnych zamówień” 

 

- podpis wystawiającego ofertę. 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie 
papierowej listem lub osobiście, bądź w formie elektronicznej mailem (ważna jest data wpływu oferty do 
siedziby firmy).  

 

 



 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2017 roku, do godziny 16:00.  

Adres dostarczenia oferty: 

ARTBIX Artur Kubik 

ul. Majkowska 11, 62-800 Kalisz 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, na każdym 
etapie, bez podania przyczyn. 

  

…………………………………………. 

Podpis Zamawiającego 


