Wyszków, dnia 19.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
TMW 5/2018
Udzielenie zamówienia następuje w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności. W związku z realizacją projektu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ
projektów - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez
wdrożenie wyników prac B+R) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020, TMW Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących budowy hali
produkcyjnej o powierzchni 450m2.
Nazwa zamówienia:
Materiały i roboty budowlane – budowa hali produkcyjnej.
CPV

39 71 70 00-1 – wentylacja i urządzenia klimatyzacyjne
45 33 12 00-8 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
45 26 28 00-9 – rozbudowa budynków
45 22 31 10-0 – instalowanie konstrukcji stalowych

I.

Nazwa i adres Beneficjenta

TMW sp. z o.o.
07-200 Wyszków, ul. Leśna 10
Tel. 029 742-38-31,
REGON 551296873, NIP 7621870882
adres e-mail: tmw@tmw-wyszkow.pl
adres strony internetowej: www.tmw-wyszkow.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane w trybie zasady konkurencyjności.
Beneficjent nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Beneficjent nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Beneficjent nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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III.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie hali produkcyjnej o powierzchni 450 m2
Ogólne założenia do budowy hali produkcyjnej:
1. instalacja ogrzewania podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2. wyciągi mechaniczne:
a) wymiana powietrza, nawiew, wywiew
b) odprowadzenie pyłów przemysłowych,
c) odolejacze, przygotowane w formie stanowisk dla obrabiarek CNC,
d) dla pieca hartowniczego
e) dla urządzenia myjącego obrobione detale
3. instalacja elektryczna
a) szyno-tory,
b) oświetlenie LED
4. Instalacja sprężonego powietrza
5. posadzka betonowa pokryta żywicą epoksydową, kolor szary
6. instalacja kamer przemysłowych,
7. brama segmentowa automatyczna usytuowana na jednej ze ścian zewnętrznych
8. brama segmentowa automatyczna usytuowana na ścianie działowej wewnętrznej
9. oddzielny wyciąg dmuchawy dla urządzenia myjącego obrobione detale,
10. w części hali wydzielenie pomieszczenia kontroli jakości, pomieszczenia kontroli
cichobieżności przekładni, pola na montaż przekładni, pomieszczenia dla sprężarek.
Rozwiązania architektoniczno-budowlane.
Rozbudowę hali produkcyjnej zaprojektowano w konstrukcji stalowej z dachem dwuspadowym
krytym płytami warstwowymi. Stopy fundamentu żelbetowe pod słupy. Ściany zewnętrzne
konstrukcji stalowej, rygle z profili walcowanych. Obudowa ścian z paneli ściennych PS315 RAL9006.
Dach w konstrukcji stalowej z dźwigarów stalowych kryty płytami warstwowymi w kolorze
pastelowym szarym. Stolarka drzwiowa aluminiowa i okienna plastikowa. Stolarka podwójna, szklona
szybami zespolonymi z powłoką niskoemisyjną, o współczynniku przenikania ciepła maks.
K=1,1W/m2K. Okna mają posiadać współczynnik infiltracji powietrza. Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej. Rynny i rury spustowe prefabrykowane stalowe.
Projekt budowlany dostępny w siedzibie Beneficjenta TMW Sp. z o.o., 07-200 Wyszków, ul. Leśna 10.

IV.

Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis dokonywania oceny ich
spełniania

1. sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający wymaga od oferenta wykazania posiadanych środków pieniężnych lub zdolności
kredytowej do wysokości kwoty złożonej na ofercie.
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2. zdolność techniczna lub zawodowa:
2.1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami
niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia
budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej.
2.2. Celem realizacji przedmiotu zamówienia, dwóch lub więcej Wykonawców, może złożyć
jedną ofertę wspólną. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie (warunki formalne tj. każdy uczestnik
wspólnej oferty musi udokumentować).
2.4. Warunki potwierdzające zdolność do wykonania przedmiotowego zamówienia,
tj. potencjał kadrowy wykonawców, ich kwalifikacje mogą być spełnione łącznie przez
wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2.5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem.
2.7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
2.8. W miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy” zaleca się podanie danych
konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.

V.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 10.09.2018

VI.

Informacje o sposobie porozumiewania się Beneficjenta z
wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz inne informacje Beneficjent oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, lub elektronicznie.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej
wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
p. Marcin Cygan, tel. +48 692 693 558

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.3 „Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 -2020

3/8

VII.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wymaga się, aby Oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, wg załączonego do
niniejszego zapytania formularza oferty.
Wymaga się, aby Oferta była napisana trwałą i czytelną techniką, np. na maszynie do pisania,
komputerze lub nieścieralnym atramentem.
Beneficjent zaleca, aby Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana na każdej stronie
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Załączniki do oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według
warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Beneficjent zaleca wykorzystanie przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie
załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z
formularzami opracowanymi przez Beneficjenta.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie (składaną w formie pisemnej), która będzie
zaadresowana do Beneficjenta na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:
Oferta na zadanie:
„Materiały i roboty budowalne – budowa hali produkcyjnej”
Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Beneficjent
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania
ofert określonym w pkt IX niniejszego zapytania.
Oferta wycofana przed terminem składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy na jego wniosek.
Oferta złożona po terminie otwarcia zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
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IX.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy złożyć na adres pisemnie na adres Beneficjenta
TMW sp. z o.o. ; ul. Leśna 10, 07-200 Wyszków,
w terminie do dnia 03-08-2018 r., godz. 15:00

X.

Opis sposobu obliczenia ceny.

Za wykonanie zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 459).
Ceną oferty za całość przedmiotu zamówienia jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca podaje cenę netto, stawkę i wartość
podatku od towarów i usług oraz cenę brutto. Cena powinna być wyliczona do dwóch miejsc po
przecinku.
Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Cena ofertowa musi uwzględniać kompleksową realizację przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty
organizacji i zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, obsługę geodezyjną wraz z
inwentaryzacją powykonawczą, dokumentacji powykonawczej, a także koszty wszelkich robót
przygotowawczych, rozbiórkowych, odtworzeniowych, towarzyszących i tymczasowych ze względu
na okoliczności i źródła ich powstania.
Sposób zapłaty i rozliczania za realizację niniejszego zamówienia określają istotne postanowienia do
umowy.
Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania mają charakter poglądowy i mogą
stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne prace niezbędne do całkowitego i należytego
wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz osiągnięcia rezultatu umowy.

XI.

Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub
procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny
ofert, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego
kryterium oceny oferty.

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryterium:
1) cena – 80 %,
2) okres gwarancji – 20 %
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2. Liczba punktów w kryterium – cena 80 % zostanie obliczone wg wzoru:

cena oferty najniższej
liczba punktów badanej oferty = ------------------------------- X 80
cena oferty badanej

3. Liczba punktów w kryterium - okres gwarancji max 20 pkt
1) 3 lata –

0 pkt,

2) 4 lata – 10 pkt,
3) 5 lat –

20 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów
i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

XII.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem
zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT,
Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
jeżeli wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia
podstawowego,
wystąpienia okoliczności wynikających z anomalii pogodowych uniemożliwiających realizację robót
przez dłuższy okres niż 1 tydzień.
w sytuacji, jeżeli z powodu anomalii pogodowych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem
szkody,
potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn
niezależnych od Beneficjenta np. przedłużającej się procedury przetargowej.
Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia w przypadku:
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koniczności wykonania robót, których nie było w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest
niezbędne do realizacji zamówienia,
konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w
dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
Zmiany płatności faktury z całościowej na częściową i odwrotnie.

XIII. Informacja o planowanych zamówieniach, ich zakres oraz warunki,
na jakich zostaną udzielone.
Beneficjent dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego i stanowiącego zakres określony w dokumentacji projektowej.

XIV. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zamawiający wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w trakcie procedury
postępowania ofertowego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TMW Sp. z o.o., ul. Leśna 10 07200 Wyszków, tel. +48 29 742 38 31;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prezes Zarządu
Roman Zyśk

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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