ZAPYTANIE OFERTOWE
29 marca 2018
r.

Dostawa w ramach działania : „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie
„Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji
„Zakup szalunków systemowych lekkich ”

Norbert Wiśniak prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Dobrobud Norbert
Wiśniak ul. Bolesława Chrobrego 77A 59-550
Wojcieszów
Dane identyfikacyjne zamawiającego
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

DOSTAWA SZALUNKÓW SYSTEMOWYCH LEKKICH : Ściennych i stropowych.
Dostawa na adres zamawiającego 59-550 Wojcieszów ul .Bolesława Chrobrego 77A

a) Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szalunków lekkich ściennych i stropowych .
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie zamówienia według podziału
na zadania, jednak całościowych dla dostawy szalunków ściennych -zadanie nr 1, dostawy
szalunków stropowych- zadanie nr 2.
Zadanie nr 1 Dostawa Szalunków Ściennych o wysokości płyt szalunkowych 2,75m i łącznej
powierzchni szalunku 315m2.
Zadanie nr 2 Dostawa Szalunków Stropowych z poszyciem z płyty trójwarstwowej o łącznej
powierzchni 500m2 oraz dźwigarów drewnianych H20 o długości całkowitej 1755mb oraz
wyszczególnioną ilością elementów pomocniczych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania, które mogą być realizowane przez jednego
wykonawcę lub przez różnych wykonawców.
Wykonawca składający ofertę na wykonanie więcej niż jednej części zamówienia winien podać w
ofercie warunki wykonania każdej części zamówienia oddzielnie.

Zadanie nr 1
1. SZALUNEK ŚCIENNY:
Specyfikacja elementów:
- wysokość płyt szalunkowych 2,75m
- płyty podstawowe znajdujące się w komplecie szalunków muszą być o wymiarach 100cm, 75cm,
50cm, 25cm
- komplet musi zawierać 8 narożników wewnętrznych oraz 8 narożników zewnętrznych
- w oferowanych komplecie szalunków musi znajdować się rozwiązanie dla 2 słupów montowanych
za pomocą płyt uniwersalnych o szerokości 75cm wraz z pełnym osprzętem
- zestaw szalunków musi zawierać 50 belek usztywniających oraz mocowania dla ich zastosowania
- szalunek musi mieć możliwość przenoszenia dźwigiem za pomocą haków transportowych, które
będą znajdować się w zestawie,
- poszycie płyt musi być wykonanie z sklejki brzozowej wodoodpornej o grubości 15mm i grubości
filmu ochronnego 220g/m2
- poszycie sklejki montowane od wewnętrznej strony, tak aby na sklejce nie było widoczne
mocowanie
- profil zewnętrzny ramy powinien być o szerokości 12cm
- wytrzymałość szalunku na parcie betonu min. 60kN/m2
- możliwość układania szalunku do wysokości minimum 5,5m
- szalunek musi być zabezpieczony malowaniem proszkowym w kolorze RAL5010 w celu szybkiej
identyfikacji sprzętu
- pozostałe elementy osprzętu powinny być opcjonalnie ocynkowane lub malowane proszkowo.
Zadanie nr 2
2. SZALUNEK STROPOWY:
Specyfikacja elementów:
Podpora stropowa – 90szt.:
-ocynkowana ogniowo
-nośność 20kN
-rozstaw podpory od ok 2m do 3,5m
-system zabezpieczający przed zmiażdżeniem ręki
-podstawy podpory o grubości 5mm
-średnica ścianki 2,5mm
Głowica podpory – 315 szt.:
-ocynkowana ogniowo
-uniwersalna dla podpór o zmiennej średnicy rury
-elementy ograniczające ruch dźwigara z prętów gładkich
-możliwość układania dźwigarów dwukierunkowo
Stojak trójnożny – 70szt.:
-ocynkowany ogniowo
-stabilny dla podpór lekkich oraz ciężkich do wysokości 5,5m o średnicy 72mm
-możliwość rozkręcania dla swobodnego magazynowania
Dźwigar drewniany H20 – 1755m.:
-drewno klejone impregnowane
-środnik o grubości 27mm z deski klejonej dwukierunkowo
-wytrzymałość dla - maksymalny moment 5kN/m
-wytrzymałość dla - maksymalna siła tnąca 11kN
Podpora 1T lakierowana – 100szt.:

-lakierowana natryskowo
-rozstaw 2,0m – 3,6m
-podstawa podpory z blachy 2,5mm
-nośność 15kN przy maksymalnym złożeniu
Płyta trójwarstwowa 500szt.:
-klejona dwukierunkowo o warstwach (5,5x10,5,5mm)
-wodoodporna
-drewno iglaste
-impregnowana i lakierowana
-wymiary 50x200

b) Warunki udziału w postępowaniu

Ocenie punktowej podlegać będą tylko oferty złożone we wskazanym w zapytaniu ofertowym
terminie oraz odpowiadające treści zapytania ofertowego oraz złożone przez oferenta, który spełnia
warunki określone w zapytaniu ofertowym. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie
przez Wykonawców następujących warunków:
• oferent musi posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym niezbędnym
do wykonania zamówienia, oraz musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia oferenta
(załącznik nr 3 ). Wykonawca, który nie spełni warunku zostanie odrzucony w postępowaniu

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Najniższa cena
2. Najdłuższy okres gwarancji

80 %
20 %

d) Opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert, dla części/zadań przedmiotu zamówienia, według
poniższych zasad:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt)

1) Punkty za kryterium „Cena zamówienia netto” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej
----------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej

2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” zostaną obliczone wg. następującego wzoru:
Czas trwania gwarancji (liczba miesięcy) oferty badanej

----------------------------------------------------------------- x 20 = ilość punktów
Najdłuższy czas trwania gwarancji (liczba miesięcy)
Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku, jeśli oferenci uzyskają taką samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie podmiot,
który wskazał najszybszy termin realizacji dostawy.
W przypadku braku możliwości wskazania zwycięskiej oferty postępowanie przetargowe zostanie
powtórzone

Opis sposobu obliczania ceny:
a) cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia;
b) wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym w ramach danego
zadania;
c) wszystkie wartości oraz łączna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

Okres gwarancji należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych.
Punkty będą naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Na potwierdzenie braku okoliczności wykluczenia należy złożyć oświadczenie zgodnie
z załącznikiem nr 2

f) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 06 kwietnia 2018r O dzień
zachowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu oferty 06
w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką
pocztową bądź kurierską.

miesiąc
04

rok
2018

g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia ( dla zadania 1 i 2) upływa w dniu

dzień
30

miesiąc
04

rok
2018

h) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ( dla zadania 1 i 2) wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

i) Ofertę należy złożyć w

Dobrobud Norbert Wiśniak ul. Bolesława Chrobrego 77A 59-550
Wojcieszów

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
-ofertę należy sporządzić w języku polskim.
-wykonawca może złożyć ofertę na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego
Zapytania
-z ofertą należy dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia
nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu
zamówienia)

- wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym. (Załącznik nr 2) do niniejszego Zapytania oraz
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 3 ) do
niniejszego Zapytania

i) Akceptowalne formy składania ofert

Oferta powinna być w formie papierowej
dostarczona do kupującego za pośrednictwem
poczty, kuriera lub złożone osobiście pod w/w
adresem. O terminowości decyduje data wpływu
oferty na wskazany adres.

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym1 (opis przedmiotu
zamówienia),
• wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
• wartość oferty netto,
• termin realizacji zamówienia zgodny co najmniej z terminem wskazanym w zapytaniu
ofertowym,
• termin ważności oferty,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu
zamówienia),
• inne nie wymienione powyżej elementy, które wpływają na prawidłowe dokonanie oceny
oferty. Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane
jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności itp.

k) Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, jednak całościowych osobno dla szalunku
ściennego oraz szalunku stropowego.
l) Odrzuceniu podlegać będą oferty:
- treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie,
- oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :Norbert Wiśniak tel 515 555 484
Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu
www.dobrobud.eu.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania ofertowego lub zakończenia
postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania bez podania
przyczyny i bez wyboru żadnej z ofert
Norbert Wiśniak
podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

