Stara Wieś, 2018-07-24
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY:

Laboratorium Kosmetyczne AVA Larysa Dysput-Goławska
05-430 Stara Wieś
ul. Dąbrowiecka 3
II. TRYB ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS:
Budowa budynku produkcyjno – magazynowo – biurowego z zapleczem socjalnym w którym
prowadzona będzie produkcja kosmetyków do twarzy i ciała wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną tj. wewnętrzną instalacją gazową, instalacją WLZ wraz z oświetleniem zewnętrznym
oraz zbiornika na nieczystości płynne, układu komunikacyjnego i parkingów na terenie działki
nr ew. 894/9 obr. Całowanie gmina Karczew – etap 1- Roboty ziemne.
1. Szczegółowy opis zamówienia:
Realizacja w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, projektem
wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę.
Zamówienie dotyczy usług w zakresie:
Wykonania robót ziemnych oraz zapewnienia materiałów budowlanych i sprzętu
Pomocniczy opis elementów składowych zamówienia zawiera Specyfikacja stanowiąca
Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób
fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących
działalność gospodarczą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oferenta w odpowiednich
rejestrach np. CEIDG, KRS.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej, na formularzu oferty, który stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą ryczałtową zamówienia netto i brutto.
4. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu ofertowym.
5. Termin ważności oferty do dnia 30.08.2018.
6. Oferty należy składać w języku polskim.
7. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi
dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. Nieprawidłowe poświadczenie
oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia.
8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Oferent.
9. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy nie znajdują się w stanie
upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty.

10. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w stosunku do
Zamawiającego, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, które stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
12. Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zamówienie polegające na
realizacji Robót ziemnych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie sześćset tysięcy
złotych) składając Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
13. Wykonawca wykaże posiadanie potencjału technicznego do wykonania zamówienia składając
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
14. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą opłacona polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena
netto złożonej oferty.
VI. ZAKRES WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. 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 przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. 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.
VII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji zamówienia:
Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni od daty przekazania placu
budowy.
Termin zakończenia robót ziemnych zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz podpisanym
protokołem końcowym: nie później niż
1. wykop do 22.08.2018 roku.
2. zasyp z zagęszczeniem 15.09.2018 roku.
2. Termin płatności: zgodnie z umową, nie częściej niż raz w miesiącu za zakończony etap.
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6.
KRYTERIA OCENY OFERTY:
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające
wszystkie wymagania.
Zamawiający za najkorzystniejszą w ramach wariantu uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz
uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.

RAZEM: 1 kryterium oceny, do zdobycia max 100 pkt.

Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.
Lp.
1

Kryterium
oceny
Cena

Punktacja i waga
Punktacja od 0 do 100
pkt
Waga 100 %

Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny
wniosków
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę
punktów w podanym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny
w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów
przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi
w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena - Kryterium cena = (C min / C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium: 100 punktów

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do dnia 07.08.2018 roku
liczy się data wpływu do siedziby firmy adres: 05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
poprzez dowolną z poniższych form (podpunkty a, b, c)
Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz załącznikami należy przesłać na adres
mailowy lub w oryginale pocztą listową/kurierską lub złożyć osobiście:
a. Poczta tradycyjna (adres do korespondencji):
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
b. Poczta elektroniczna:
Adres e-mail: a.grabinski@ava-laboratorium.pl
c. Osobiście:
Laboratorium Kosmetyczne AVA
05-430 Stara Wieś, ul. Dąbrowiecka 3
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań - Załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 5 wraz z potwierdzeniem ich wykonania
5. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
wartość nie mniejszą niż cena netto złożonej oferty
6. Jeżeli w projekcie budowlanym pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.
Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”. Wskazanie równoważności
zaoferowania przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca musi załączyć dane
techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na wykonawcy leży obowiązek
udowodnienia iż przedstawione w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w
stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego - dokument będzie stanowił załącznik do formularza
oferty
IX. WARUNKI PODPISANIA UMOWY:

1. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą kryteria zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym i
podpisze umowę z jednym wybranym Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
X. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji
przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, skutkującej brakiem możliwości
należytego wykonania zawartej umowy.
Wydatek zostanie poniesiony w ramach realizacji projektu:
"Jutro zaczyna się dziś” nowa generacja produktów kosmetycznych i znacząco ulepszone linie w wyniku
zastosowania w procesie produkcyjnym innowacyjnej technologii otrzymywania emulsji wielokrotnych na
bazie mikronizowanych ekstraktów”
XII. UPUBLICZNIENIE
Zapytanie upubliczniono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
oraz na stronie firmowej Zamawiającego https://ava-laboratorium.pl

Zapraszamy do składania ofert
Artur Grabiński
Laboratorium Kosmetyczne AVA

