Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Ewangelisty
i Opatrzności Bożej w Bartągu

Bartąg dn.29.03.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

I. INFORMACJE OGÓLNE:
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Ewangelisty i Bożej Opatrzności w Bartągu zwraca się z
prośbą do złożenia oferty na wykonanie zdania składającego się z prac polegających na montażu
pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w
miejscowości
Bartąg 10-687, ul Świętego Jana 3
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. "Fotowoltaika dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana
Ewangelisty i Bożej Opatrzności w Bartągu”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Ewangelisty i Bożej Opatrzności w Bartągu
Bartąg 10-687, ul Świętego Jana 3
Tel. 89 541 03 94
kancelaria@parafiabartag.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające m.in. na dostawie i montażu pompy
ciepła o mocy Qc.o=65W, oraz dwóch wolnostojących instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW.
każda.
Zakres prac zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.
Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:
45000000-7 -Roboty budowlane
45111200-0- Roboty ziemne

09331200-0 -Słoneczne moduły fotoelektryczne
45331110-0- Instalowanie technologii pomp ciepła
45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia robót - 30.10.2017r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń
c) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do
funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca
przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz
z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która
będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
- co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.
Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r. )

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORGANIZATORA Z OFERENTAMI
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Ks.Leszek Kuriata
tel.89 541 03 94
kancelaria@parafiabartąg.pl

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena netto oferty

40 %

Termin wykonania

20 %

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

20 %

Gwarancja

20 %

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:
1) Cena netto oferty
Wartość oferty
najtańszej (w pln)
Cena = ---------------------------- x 100 x znaczenie 40%
Wartość oferty
badanej (w pln)
2) Termin wykonania
·

Do 30.10.2017 r. - 20 pkt.

·

Do 15.11.2017 r. -10 pkt.

·

Do 15.12.2017 r. - O pkt

(max. 40 pkt.)

3) Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach): (max. 20 pkt.)
·

4 – 8 godz. - 20 pkt.

·

8 - 12 godz. - 10 pkt.

·

12 - 72 godz. - O pkt.

4) Gwarancja
·

10 lat - 20 pkt.

·

7 lata - 5 pkt

·

5 lata - O pkt

(max. 20 pkt.)

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych
wg ww. kryteriów wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
b) Ofertę składa się w formie pisemnej, listem, lub mailem, w języku polskim wraz z oświadczeniami
Oferenta. Wzór oferty oraz oświadczenia są dołączone do niniejszego zapytania
c) Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP
- zawierać wymagane załączniki

- podpisana
d) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert
e) Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście do dnia 23.04.2017r
do godz.15.00 na adres:
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Ewangelisty i Bożej Opatrzności w Bartągu
Bartąg 10-687, ul Świętego Jana 3
Tel. 89 541 03 94
kancelaria@parafiabartag.pl

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
a) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego
oferta będzie uznana za naj korzystniejszą, do zawarcia umowy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od złożenia oferty.
X. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy
cena oferty będzie niższa minimum o 30% od kwoty, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Nabywca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta,
unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego
rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego
wynikających.
Ponadto nabywca unieważni postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty
przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Dokumentacja techniczna

