Projekt pt. „Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno odkuwek noży
obrotowych z dwustopniową częścią chwytową” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 Badania celowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPOWL/D1.2 z dn. 21/04/2017
Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin
NIP: 9462643116 ; REGON: 061529115 ; Nr KRS: 0000453265
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Beneficjent realizuje Projekt pt. „Opracowanie zautomatyzowanej technologii kucia na zimno
odkuwek noży obrotowych z dwustopniową częścią chwytową” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 1 – Badania i
Innowacje, Działanie 1.2 i współfinansowany ze środków europejskich, zgodnie z umową nr:
RPLU.01.02.00-06-0013/16.
W ramach realizacji Zadania nr 1 ww. Projektu jest zaplanowana adaptacja pomieszczenia w celu
przystosowania do prawidłowej realizacji projektu.
ADRES INWESTYCJI : ul. FREZERÓW 14 ; 20-300 LUBLIN
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia hali produkcyjnej wg
przedłożonej dokumentacji technicznej.
Zgodnie z przyjętymi założeniami inwestycja polegać będzie na budowie wydzielonego pomieszczenia
w istniejącej hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium badawcze.
W ogólnym zakresie prac (TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
kosztorysu inwestorskiego)
zaplanowano:
1.
Roboty rozbiórkowe,
2.
Roboty budowlane,
3.
Roboty instalacyjne i wyposażenie
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Zakres robót:
Wydzielone pomieszczenie w hali produkcyjnej z przeznaczeniem na laboratorium zaprojektowano w
konstrukcji lekkiej, metalowej, obłożonej płytami warstwowymi.
Powierzchnia pomieszczeń wynosi ok. 91 m2, a wysokość - 4,00 m.
Zakres prac obejmuje:
- wymianę zniszczonej posadzki betonowej
- wykonanie warstwy wygłuszającej, podposadzkowej
- wykonanie posadzki przemysłowej, niepylnej
- wykonanie konstrukcji stalowej nośnej
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- wykonanie obudowy konstrukcji z płyt warstwowych
- montaż stolarki
- wykonanie instalacji wewnętrznych
Szczegółowe opracowanie i informacje zawiera tzw. „Przedmiar robót” – w załączeniu do
niniejszego Zapytania Ofertowego.
Rezultat:
1. Wykonanie adaptacji wg założeń zakończone podpisaniem „Protokołu odbioru”.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) zgodnie z następującym
harmonogramem:
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania adaptacji pomieszczeń wg dokumentacji oraz uzgodnień
z Inwestorem nie później niż do 15/08/2017 r.
Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji zadania powinien być obustronnie podpisany
„Protokół odbioru” robót.
IV. KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERTY
Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych
poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta uzyska największą
liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Oferty dopuszczone do udziału w
postępowaniu podlegać będą dalszej ocenie – zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 60%
b) Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlano-remontowych (adaptacja): 20%
c) Termin realizacji: 20%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
a) Punkty za kryterium cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej
x 60 = _______ pkt
Cena netto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
b) Punkty za kryterium: Doświadczenie w realizacji inwestycji budowlano-remontowych
(adaptacja) – przyznane w skali punktowej podanej w tabeli. Doświadczenie musi być
potwierdzone dołączonym wykazem zrealizowanych prac w okresie ostatnich trzech lat (2014
– 2016)
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c) Punkty za kryterium: Termin realizacji – przyznane w skali punktowej podanej w tabeli.
Punkty będą przyznawane za zadeklarowane przyśpieszenie terminu realizacji.
Musi to zostać ujęte w projekcie Umowy i uwzględniać kary umowne za niedotrzymanie
terminu.
Liczba punktów

Termin realizacji

0

Taki jak w Zapytaniu Ofertowym – 15.08.2017 r.

10

31.07.2017 r.

20

15.07.2017 r.

3. Opis oceny ofert
Maksymalna, możliwa do przyznania punktacja – 100 pkt. Ocena oferty stanowi sumę punktacji
uzyskanej zgodnie z pkt. a) ÷ c). Spełnianie ww. kryteriów oceny dokonywane jest zgodnie z
informacjami przedstawionymi w Ofercie (wypełnionej zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego). Z Oferentem, który, spełni wszystkie kryteria oraz uzyska
największą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez wykonawcę – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
2. Przygotowanie oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie papierowej, w języku polskim.
b) Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
c) Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią niniejszego zapytania
ofertowego.
d) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób
podpisującej ofertę.

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 08/05/2017 r., do godz. 16.00.
Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Beneficjenta w Lublinie lub przesyłać listem poleconym na
adres do korespondencji.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe na wykonanie adaptacji pomieszczeń”.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego lub otrzymania przesyłki pocztowej.
1. Adres do korespondencji:
AMB METAL-FORMING Sp. z o.o.
ul. Frezerów 14
20-300 Lublin

3

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU POSTĘPOWANIU
•
•

•
•
•

•

O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe
osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym
zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie
ofertowe czynności związane z przygotowaniem i 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.
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie:
− wykonawstwa robót rozbiórkowych,
− wykonawstwa robót budowlanych,
− wykonawstwa remontów i robót montażowych,
Wnioskodawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 10.05.2017 r. do godziny
16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą
pisemną.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji,
najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z
przedmiotem niniejszego zamówienia.
4. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie w wypadkach w niej wskazanych, tj:
a) W wypadku zmiany stawek VAT – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez dostosowanie wynagrodzenia Wykonawcy do aktualnej stawki.
b) W wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją
Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać
zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą;
c) Możliwość zmiany sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wprowadzenie
wynagrodzenia płatnego w transzach.
5. Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w
postępowaniu.
6. Łączna cena podana przez Oferenta uwzględnia wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej
realizacji zamówienia.
7. Oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą projekt Umowy.
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Dodatkowych informacji udzielają:
Piotr Kubecki,
tel.: 887 500 703
e-mail: piotr.kubecki@ambl.pl
lub
Artur Mitura,
tel.: 887 500 704
e-mail: artur.mitura@ambl.pl

Lublin, dnia 21/04/2017 r.
…………………………………………….………….………………………………………………………..
(Podpis, pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego)
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