Oława, 2014-03-03
Ogłoszenie o rozpoczęciu Postępowania o wyborze Generalnego Wykonawcy
MetalERG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna ogłasza
postępowanie w celu wyboru Generalnego Wykonawcy dla inwestycji „Reaktor do termicznej
utylizacji odpadów - wdrożenie wynalazku do produkcji”, która jest przedmiotem projektu
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.6. Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku.
1. Zamawiający: MetalERG – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka KomandytowoAkcyjna, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława, strona internetowa: www.metalerg.pl
2. Przedmiot postępowania: Generalne Wykonawstwo dla inwestycji „Reaktor do termicznej
utylizacji odpadów - wdrożenie wynalazku do produkcji”.
3. Czas trwania inwestycji: 15.05.2014- 30.03.2015 r.
4. Lokalizacja Inwestycji: 55-200 Oława, ul. Portowa 1A.
5. Dostęp do dokumentacji technicznej inwestycji (projekt budowlany, specyfikacja sprzętu,
projekty linii prototypowej):
o w siedzibie Zamawiającego od dnia trwania postępowania konkursowego do daty
zakończenia przyjmowania ofert.
6. Termin składania ofert upływa w nieprzekraczalnym terminie: 28 marca o godzinie
10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Portowa 1A, 55-200 Oława
osobiście, za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Projektu w dniu 28 marca 2014 r. o
godzinie 10:05.
8. Oferenci, ze względu na wymóg udostępnienia odpowiedzi wszystkim Oferentom, biorącym
udział w Postępowaniu, mogą zadawać pytania dotyczące postępowania, wyłącznie w
następujących formach:
o e-mailem na adres: metalerg@metalerg.pl
o telefonicznie pod numerem telefonu: 071 313 46 43
9. Zamawiający informuje, że oferty częściowe i wariantowe zostaną odrzucone.
10. Zamawiający zastrzega sobie:
o prawo odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
o prawo swobodnego wyboru zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji
Warunków Zamówienia,
o Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania z wybranymi przez siebie
Oferentami, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
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Oława, 2014-03-03
Zapytanie ofertowe
I. DOTYCZY:
Projektu pn. "Reaktor do termicznej utylizacji odpadów - wdrożenie wynalazku do produkcji"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.6. Wsparcie na pierwsze
wdrożenie wynalazku.
II. ZAMAWIAJĄCY:
Metalerg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Portowa 1A
55-200 Oława
1. Internet: www.metalerg.pl
e- mail: metalerg@metalerg.pl
2. Numer telefonu: 071 313 46 43
faks: 071 313 57 14
III. Przedmiot zamówienia
Zamówienie będzie obejmować:
Generalne wykonawstwo dla budowy hali produkcyjno-testowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą, drogami, zakupem i montażem wyposażenia części
socjalnej oraz wyposażenia działu B+R wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania i
projektu budowlanego.
IV. Ogólna charakterystyka projektu
Głównym celem projektu jest wdrożenie do produkcji wynalazku – pieca - reaktora do termicznej
utylizacji odpadów, w szczególności odpadów biologicznych, oczyszczania ziemi z zanieczyszczeń
ropopochodnych, utylizacji odpadów z produkcji rolnej i spożywczej.
V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .
Wymagany termin realizacji zamówienia 30.03.2015 roku.
Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania szczegółowego harmonogramu
realizacji zadań wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 zapytania ofertowego projektu „Reaktor do
termicznej utylizacji odpadów - wdrożenie wynalazku do produkcji”.
Generalny Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia jako kierowników robót osób z
uprawnieniami wymaganymi dla rodzaju wykonywanych robót, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW.
1. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć każdy Wykonawca, który spełnia
następujące wymagania i warunki:
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- posiada uprawnienia do prowadzenia działalności oraz wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na podstawie Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w punkcie IX Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY: oferty należy składać w cenach netto + podatek VAT w
obowiązującej na dzień składania oferty stawce.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją robót, a wynikających wprost z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
Następnie Wykonawca, od tak wyliczonej ceny, odejmuje wszystkie obniżki i bonifikaty. Tak
wyliczoną cenę z podatkiem zamieszcza się w ofercie.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ICH ZNACZENIE ORAZ PUNKTACJA:
Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie cena
oferty 100 % wraz z podatkiem VAT.
Sposób dokonywania oceny:
Ocena oferty będzie dokonywana wg. wzoru:
B
A= ----------- x 100
C
Gdzie : A- uzyskana liczba punktów oferty badanej
B – cena oferty najkorzystniejszej
C – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta , która uzyska największą ilość punktów
X. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: oferty należy składać w terminie do 28-0-2014 r. do
godziny 10:00 za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego: ul. Portowa 1A, 55-200 Oława.
XI. DANE OSOBY DO KONTAKTU: Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami po
stronie Zamawiającego jest Pan Janusz Cieślak tel. 602719526 e-mail: Janusz@metalerg.pl
XII. Zastrzeżenia dodatkowe
1. Zamawiający może w każdym czasie: zmienić ogłoszenie, a także warunki niniejszego
postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze postępowanie.
2. Zamawiający może:
a) skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą zaproszenie do negocjacji
mających na celu zawarcie umowy ws. Zamówienia
b) unieważnić postępowanie ofertowe bez podania przyczyny na każdym etapie
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c) zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty
d) odstąpić od negocjacji, o których mowa w punkcie a) bez podania przyczyny
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie
Wykonawców telefonicznie oraz zamieszczając informację na tablicy informacyjnej w swojej
siedzibie.
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ZAŁACZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego

ZAKRES PROJEKTU
UWAGA: podstawowym dokumentem do dokonania wyceny w zakresie robót
budowlanych jest dokumentacja projektowa, niniejsze zestawienie stanowi
dokument uzupełniający
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Organizacja zaplecza budowy
tablica informacyjna, oznakowanie budowy, dostawa i montaż kontenerów biura budowy
Elementy zewnętrzne
Sieci zewnętrzne
Nawierzchnie
Podłoża i podsypki
Hala
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne (w tym rozbiórki nawierzchni, wykopy, bez obsypek i bez podbudowy pod
posadzkę)
Fundamenty - szalowanie, zbrojenie, betonowanie
Roboty murowe części laboratoryjnej
Konstrukcja stalowa - dostawa
Konstrukcja stalowa - montaż
Obudowa ścian, pokrycie dachu.
Stolarka okienna, bramy
Zakup i montaż suwnicy
Wentylacja
a) wentylatory
b)układ oczyszczania spalin wraz z wetylatorem wyciągowym
c) system monitoringu
d)zawory, pompy obiegowe,chłodnice awaryjne, nagrzewnice powietrza, rury
e) kanały wentylacyjne
Instalacje elektryczne
Instalacje wod.-kan. i C. O.
Zbiornik akumulacyjny na wodę
Roboty wykończeniowe
Gaśnice
Wyposażenie części socjalnej
Wyposażenie części B+R
aparatura pomiarowa
robot spawalniczy
komputery wraz z monitorami i wyposażeniem
Drukarka LED 64MB
spawarki MIG - 3 sztuki
zakup i montaż elementów instalacji testowej
frezarka (2 szt.)
giętarka do rur
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
dla budowy hali produkcyjno-testowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem,
infrastrukturą
towarzyszącą,
drogami,
zakupem i montażem wyposażenia części socjalnej oraz
wyposażenia działu B+R wg zestawienia stanowiącego
załącznik nr 1 do zapytania i projektu budowlanego.

Tryb – zapytanie ofertowe
Zadanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś
priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie: 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

ZATWIERDZAM:

Oława 2014-03-03
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I. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIENIA.
Zamawiający zamierza wyłonić wykonawcę przedmiotu zamówienia, w trybie zapytania
ofertowego o cenę na podstawie:
- przepisów kodeksu cywilnego
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO.
Metalerg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Portowa 1A
55-200 Oława
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Generalne wykonawstwo dla budowy hali produkcyjno-testowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą, drogami, zakupem i montażem wyposażenia części
socjalnej oraz wyposażenia działu B+R wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania i
projektu budowlanego.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .
1. Generalne wykonawstwo dla budowy hali produkcyjno-testowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą, drogami, zakupem i montażem wyposażenia części
socjalnej oraz wyposażenia działu B+R wg zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania i
projektu budowlanego.
2. Szczegółowy zakres prac określa:
a) załącznik nr 1 Szczegółowy zakres projektu,
b) projekt budowlany.
3. Prace budowlane Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego,
wszystkimi branżami oraz z przedstawionym zakresem projektu wyspecyfikowanym w załączniku
nr 1
Wymagania jakościowe – Prace budowlane należy wykonać zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane, sztuką budowlaną, wszystkimi niezbędnymi obowiązującymi przepisami i
normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, stosując materiały budowlane
posiadające stosowne atesty i aprobaty techniczne.
V. OPIS CZESCI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .
Wymagany termin realizacji zamówienia 30.03.2015 roku.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA
TYCH WARUNKÓW.
1. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć każdy Wykonawca, który spełnia
następujące wymagania i warunki:
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posiada uprawnienia do prowadzenia działalności oraz wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
•
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
•
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
•
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na podstawie niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w punkcie IX niniejszej Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
•

VIII. PRZYCZYNY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z UCZESTNICTWA W ZAMÓWIENIU
OFERTOWYM .
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do
dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych umów lub przyjętych
zamówień w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi;
3) w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
4) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
IX. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW NA POTWIERDZENIE
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie każdy Wykonawca, zobowiązany jest
złożyć następujące dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków określonych w punkcie VII niniejszej SWZ.
Wymagane niżej dokumenty należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty
złożone w formie kserokopii nie potwierdzonej notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ,,ZA
ZAGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM ” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę na każdej ze stron.
L.p.
1.
2.

3.

4.

Warunki do spełnienia
przez Wykonawcę
Wykonawca złoży formularz cenowy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie pkt VIII SWZ.
Wykonawca nie wykonywał czynności z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub nie posługiwał się w celu
sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności (pkt XXII SWZ).
Potwierdzenie Wykonawcy do występowania w obrocie
prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności
odpowiada profilowi zmówienia, a także wskazujące osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Nazwa wymaganego dokumentu
Formularz oferty, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do SWZ
Oświadczenie którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ
Oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji o działalności
gospodarczej wystawione nie wcześniej
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niż 3 m - ce przed upływem terminu do
składania ofert.
5.

6.
7.

Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą, a także
potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do
wykonania danego zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz jest
czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonawca zaakceptuje projekt umowy (ogólne warunki
umowy).

Oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 5 do SWZ.
Otrzymany projekt umowy należy
parafować na każdej stronie.

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują
pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane drogą elektroniczną uważa się
za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu składania ofert.
o Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: metalerg@metalerg.pl
XI. WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego jest Pan
Janusz Cieślak tel. 602719526 e-mail: Janusz@metalerg.pl
XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od
daty upływu terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny umożliwiający jej
rozpatrzenie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną w 1 egzemplarzu w oryginale.
Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie podlega wykluczeniu
z postępowania.
3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
4. Oferty należy przesłać lub składać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub
osobiście w siedzibie zamawiającego:
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: metalerg@metalerg.pl
Adres do doręczeń: MetalERG, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława
Korespondencję dostarczaną w sposób tradycyjny należy opatrzyć napisem:
Generalne wykonawstwo dla hali produkcyjno-testowej wraz z niezbędnym wyposażenie.
wraz z dopiskiem - Nie otwierać przed godz. 10:00 w dniu 28.03.2014r.
5. Oferta powinna zostać napisana pismem maszynowym, komputerowym albo nieścieralnym
tuszem lub atramentem.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami winna być podpisana przez osoby reprezentujące
Wykonawcę lub przez osoby umocowane do występowania w imieniu Wykonawcy.
7. Oferta ma zawierać spis załączników wymaganych niniejszą SWZ i ponumerowanych wg
kolejności wynikającej ze specyfikacji.
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8. Kserokopie i odpisy dokumentów składających się na ofertę, muszą być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
9. Dodatkowo, wszystkie poprawki w treści oferty dla swojej ważności, winny być naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem tylko osoby uprawnionej.
10. Oferta musi być złożona w formie wymaganej SWZ, kompletna i posiadać wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenia wyspecyfikowane w SWZ, pod rygorem jej odrzucenia przez
Zamawiającego.
11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składnia ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone jak powyżej. Koperta (tytuł maila) powinna zostać
dodatkowo oznaczona „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” .
12. Nie można wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu do składania ofert.
13. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec
sobie iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Winien wówczas
wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony
napisem: "TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM
POSTĘPOWANIA".
XIV. ODRZUCENIE OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia ( SWZ ),
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,
d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.
1. Oferty należy składać do dnia 28.03.2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
MetalERG, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, pod
rygorem nie rozpatrywania oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z
dopiskiem na kopercie (lub w tytule maila) "ZMIANA OFERTY".
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie
ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.
Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak
składanie oferty, odpowiednio oznakowane na kopercie (lub w tytule maila) z dopiskiem
,,WYCOFANIE OFERTY”.
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4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego MetalERG, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława w
dniu 28.03.2014 r. o godz. 10:05
XVI. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA CENY.
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, z uwzględnieniem wszystkich kosztów
związanych z realizacją robót, a wynikających wprost ze Specyfikacji Warunków Zamówienia,
dokumentacji projektowej i załącznika nr 1 do zapytania.
Następnie Wykonawca, od tak wyliczonej ceny, odejmuje wszystkie obniżki i bonifikaty.
Tak wyliczoną cenę z podatkiem zamieszcza się w ofercie.
Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie cena
oferty 100 % wraz z podatkiem VAT.
Sposób dokonywania oceny:
Ocena oferty będzie dokonywana wg. wzoru:
B
A= ----- x 100
C
Gdzie : A- uzyskana liczba punktów oferty badanej
B – cena oferty najkorzystniejszej
C – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą uznana będzie ta oferta , która uzyska największą ilość punktów
XVIII. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny.
3. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie będą spełniać stawianych im warunków.
5. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
6. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne ze specyfikacją warunków zamówienia. Pozostałe oferty
zostaną ocenione przez Komisję Przetargową zgodnie z kryterium zawartym w SWZ.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć
ofertę z najniższą ceną.
9. Informację o wyniku przetargu (zawierająca nazwę i adres zwycięzcy przetargu oraz
proponowana przez niego cenę) Zamawiający zamieści na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej.
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XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
Po rozstrzygnięciu przetargu zwycięzca zostaje poinformowany o jego wyniku oraz o miejscu i
terminie zawarcia umowy (termin zawarcia umowy nie może być krótszy niż 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed terminem związania
ofertą).
Przyjęcie warunków przetargu przez oferenta jest jednoznaczne z przyjęciem ogólnych warunków
umowy, zaproponowanych przez Zamawiającego w projekcie umowy.
W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu należy podpisać umowę, zgodną z
ogólnymi warunkami zawartymi w załączonym projekcie umowy (będącym dokumentem do
niniejszej specyfikacji ), a także zgodną z ofertą przetargowa.
XX. PROJEKT UMOWY – OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
1. Zakres świadczenia usług wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie i warunkami przedstawionymi w SWZ, a wykraczający poza zakres lub
zmieniony w stosunku do SWZ i oferty Wykonawcy jest nieważny.
2. Dopuszcza się dokonywania zmian w postanowieniach zawieranej umowy jeśli wprowadzenie
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub jeśli ta zmiana jest korzystna dla zamawiającego lub jeśli nastąpiła na mocy
porozumienia stron.
XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie
niepubliczne Wykonawca może złożyć umotywowane, pisemne odwołanie do Zamawiającego
w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. W przypadku wniesienia odwołania, musi ono być złożone w siedzibie Zamawiającego:
MetalERG, ul. Portowa 1A, 55-200 Oława.
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający nie może
zawierać umowy w sprawie zamówienia.
4. Złożenie odwołania przerywa bieg terminu związania ofertą.
5. Komisja Przetargowa rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 3 dni od jego wniesienia.
6. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia odwołania Zamawiający podaje przyczyny rozstrzygnięcia.
7. W przypadku uwzględnienia odwołania Komisja Przetargowa powtarza oprotestowaną
czynność.
8. Powtórzeniu czynności w związku z uwzględnieniem odwołania Wykonawcy, Zamawiający
informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
9. Brak rozpatrzenia odwołania w przewidzianym terminie poczytuje się za jego oddalenie.
10. Rozstrzygnięcie odwołania przez Komisję Przetargową jest ostateczne, a Wykonawcom nie
służą żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego z tytułu danego rozstrzygnięcia
postępowania przetargowego lub odwołania.
XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie danego zamówienia może w każdej chwili zostać unieważnione bez podania
przyczyn lub zakończone bez wyboru jakiejkolwiek ze złożonych ofert.
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W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, wykonawcom, którzy złożyli
oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym również
kosztów przygotowania oferty.

W załączeniu:
- formularz oferty wraz z załącznikami 1,2,3,4,5
- projekt umowy do parafowania
- dokumentacja projektowa
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