Budizol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo –
Akcyjna, PL 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 8,
tel. +48 54 230 38 00, fax +48 54 230 38 01

DEMONSTRATOR

Włocławek, dnia 27.11.2015.

Zamawiający:

Budizol Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Komunalna 8
87-800 Włocławek
KRS 0000371338
NIP 888 290 54 85

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach:
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez :
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Tytuł Projektu:
„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”
Budizol Sp. z o.o. S.K.A. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących
warunkach:
1. Zamawiający:
BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8
2. Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę stali zbrojeniowej
żebrowanej w prętach w odcinkach L=14mb:
Lp. Towar
KLASA A-IIIN 16 MM - stal walcowana A IIIN o średnicy 16 mm w odcinkach 14mb
1
B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP)

J.m.

Ilość

kg

60000

2

KLASA A-IIIN 20 MM - stal walcowana A IIIN o średnicy 20 mm w odcinkach 14mb
B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP)

kg

80000

3

KLASA A-IIIN 25 MM - stal walcowana A IIIN o średnicy 25 mm w odcinkach 14mb
B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP)

kg

20000

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego”
budynku wielomieszkaniowego.
Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.
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3. Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Terminy realizacji zamówienia:
Termin realizacji dostaw ustala się na 15.12.2015r – 11.01.2016r

5. Warunki do spełnienia przez Dostawcę:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
5.1 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, doświadczeniem i umiejętnościami.
5.2 Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminową realizację zamówienia.
Dostawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację, lub których upadłość ogłoszono.
b) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
c) Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
d) Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę:
7.1 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1
7.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia – załącznik nr 2.
7.3 Wytyczne materiałowe – wzory Deklaracji jakościowych dotyczących ofertowanych wyrobów
hutniczych zgodnych z zapytaniem.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 powinny być przedstawione w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, osoby uprawnione do porozumiewania się z
Dostawcami.
8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Dostawcy przekazują na piśmie, drogą elektroniczną na adres:
e.adamkowska@budizol.com.pl i j.marciniak@budizol.com.pl .
8.2 Korespondencję pisemną należy kierować na adres BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A., 87-800
Włocławek przy ulicy Komunalnej 8, Polska.
8.3 Dostawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres e-mail,
na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję drogą elektroniczną.
8.4 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej, w tym również oświadczenia i
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
pełnomocnictwa, a także zmiany i wycofanie oferty.
8.5 Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów w postępowaniu o
udzielenie zamówienia z Dostawcami jest: Ewa Adamkowska – e-mail:
e.adamkowska@budizol.com.pl i Jakub Marciniak e-mail: j.marciniak@budizol.com.pl
8.6 Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert.
8.7 Pytania Dostawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie, drogą
elektroniczną.
8.8 Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Dostawcom,
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którym przekazał zapytania do zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszcza wyjaśnienie na stronie internetowej (www.budizol.com.pl)
9. Okres związania ofertą:
Oferta pozostaje ważna do dnia 30.09.2016 r.
10. Sposób przygotowania oferty:
10.1 Formularz oferty i załączniki do niej powinny być napisane czytelnie w języku polskim,
pismem maszynowym albo inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Dostawcy.
Pozostałe dokumenty mogą być napisane w języku obcym. W przypadku podpisania oferty
przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W
przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Dostawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone.
10.2 W przypadku gdy Dostawca jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, wszystkie
zadrukowane lub zapisane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę bądź osoby uprawnione do
reprezentowania Dostawcy na zewnątrz.
10.3 Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej.
10.4 Cena ofertowa netto powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN).
W przypadku dostaw niepodzielnych o innych wartościach niż suma z zapytania
ofertowego (do pełnych wiązek), rozliczanie z kontrahentem będzie dokonywane
na podstawie ceny jednostkowej z oferty.
10.5 Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
11. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub drogą pocztową, w terminie do dnia
11.12.2015 (data doręczenia) na adres Zamawiającego.
12. Wycofanie i zmiana ofert:
Dostawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wniosek
o wycofanie oferty powinien być złożony w formie pisemnej przez osobę uprawnioną przez
wykonawcę. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa, w miejsce dotychczasowej, nową
ofertę.
13. Wybór Dostawcy:
Wybór Dostawcy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.
14. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie , nie może być udzielone podmiotom
powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a
dostawcą , 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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15. Sposób obliczenia ceny oferty:
Dostawca poda cenę ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. Zarówno wartość
całkowita (netto) oferty jak również cena (netto) jednostkowa (za kg) muszą być podane
w złotych polskich (PLN).
16. Kryteria oceny złożonych ofert:
16.1
Zgodność ze specyfikacją materiałową – wzory Deklaracji jakościowych
dotyczących ofertowanych wyrobów hutniczych zgodnych z zapytaniem
16.2 cena oferty – od 0 % do 100 %

17. Sposób oceny ofert:
Oferty nie spełniające wymogów specyfikacji zostaną wykluczone z konkursu ofert. Zamawiający
przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku
do ofert złożonych przez Dostawców nie podlegających wykluczeniu.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych ze wzoru:
w którym:
C min
PC = --------------- x 100 pkt
C bad
Pc – liczba punktów w zakresie ceny
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C bad – cena badanej oferty

Komisja wybierze ofertę, która:
1). otrzyma jedną z najwyższych ilości punktów procentowych przy jednoczesnym nie
przekroczeniu przez ofertę zakładanej kwoty w budżecie przeznaczonym na realizację
ofertowanego działania,
lub jeśli budżet zostanie przekroczony, wówczas komisja wybierze ofertę, która:
2). najbardziej spełnia oczekiwania Zamawiającego.

18. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Zamówienia
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy z wyłączeniem
zmian, dotyczących:
18.1
zmiany osób, na osoby o uprawnieniach, doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych
niż wymagane zapytaniem ofertowym,
18.2
dostaw, o których mowa w pkt 2 zapytania ofertowego, jeżeli nie stanowią istotnej
zmiany.
18.3
zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź
wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach
użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie
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nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,
uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Dostawcę szczegółowego uzasadnienia
zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia
wynagrodzenia określonego w Zamówieniu oraz nie mogą powodować podwyższenia cen
jednostkowych,
18.4
zmiany wynagrodzenia, w sytuacji zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji
przedmiotu zamówienia,
18.5
wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wstrzymania przez
Zamawiającego terminu wykonania zamówienia jeżeli jego przedłużenie wynika z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej. W przypadku dokonania
zmian Zamówienia o czym mowa w niniejszym w pkt 18.4 , kary umowne będą miały
zastosowanie do nowych terminów.
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Wybór oferty:
Zamawiający podpisze zamówienie w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyboru na stronie
internetowej www.budizol.com.pl .
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Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
Podpisy:
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