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Krzeszyce, 18.stycznia 2017r. 

 

Zapytanie ofertowe  

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

wykonanie prac budowalnych w zakresie robót ogólnobudowlanych, związanych z 

budową magazynu zbożowego (silosów), wraz z suszarnią, czyszczalnią i łącznikiem 

transportowym, zgodne z przedmiarem robót ujętym w kosztorysie, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

1. Zamawiający:    

„CODEX” Sp. z o.o. 

ul. Skwierzyńska 10 

66-435 Krzeszyce 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowalnych w zakresie robót ogólnobudowlanych, związanych 

z budową magazynu zbożowego (silosów), wraz z suszarnią, czyszczalnią i łącznikiem transportowym, zgodne 

z przedmiarem robót ujętym w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Edytowalna wersja załącznika dostępna na stronie internetowej www.ekpols.pl. 

 

Firma Codex Sp. z o.o. w zakładzie na terenie, którego realizowana będzie inwestycja związana z niniejszym 

zamówieniem, zajmuje się produkcją paszy dla zwierząt gospodarskich ze zboża. 

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia (wymagania techniczne): 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

 Roboty ziemne (niwelacja terenu), 

 Rozbiórka zbiornika p-poż, 

 Fundament silosu 12,4 - z kanałem technologicznym płytkim - 1 szt., 

 Fundament silosu 12,4 - z kanałem technologicznym głębokim - 2 szt., 

 Fundamenty silosu 7,6 - 2 szt., 

 Fundamenty silosu 7,6 na płycie - 2 szt., 

 Kosz zasypowy 10 m x 3,2m + doły technologiczne kosza, 

 Doły technologiczne, 

 Fundament czyszczalni, 

 Fundament suszarni, 

 Fundament łącznika transportowego (estakady) - 2 szt., 

 Fundament wiaty i płyta najazdowa na kosz. 
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4. Złożona oferta powinna zawierać: 

 nazwę i adres oferenta; 

 kalkulację robót – zakres robót ogólnobudowlanych niezbędnych do wyceny, zawarty jest w 

przedmiarze robót ujętych w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 

ofertowego. Zaleca się przedstawienie kalkulacji/wyceny w oparciu o ten przedmiar, ale dopuszcza się 

również przedstawienie kalkulacji w dowolny sposób, jednak pod warunkiem wyszczególnienia i 

wyceny poszczególnych robót budowlanych, 

 cenę łączną (netto oraz brutto); 

 termin ważności oferty; 

 warunki płatności; 

 maksymalny termin realizacji zamówienia (w dniach od momentu złożenia zamówienia); 

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać 

datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. 

 

Ważność oferty powinna wynosić minimum 6 miesięcy. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu  

Do udziału w postępowaniu kwalifikują się Oferent, spełniający łącznie następujące warunki, zapewniające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

W celu spełnienia powyższego kryterium należy złożyć oświadczenie o treści: 

„Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma, posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a sytuacja ekonomiczna i 

finansowa zapewnia wykonanie kompletnego zamówienia w założonym terminie”. 

 

Zamawiający nie ogranicza możliwości wykonania przedmiotu umowy albo części przedmiotu umowy 

podwykonawcy, ale zastrzega, że w takim przypadku Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania podwykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera lub złożona osobiście na adres: 

„CODEX” Sp. z o.o. 

ul. Skwierzyńska 10 

66-435 Krzeszyce 

 

Termin złożenia ofert 14 dni od daty obowiązywania zapytania ofertowego.  
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Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Planowany termin rozstrzygnięcia postepowania ofertowego i wybór Oferenta nastąpi nie później niż dnia 7 dni 

kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki pod adresem: www.ekpols.pl dnia   

18. stycznia 2017r. 

 

7. Pytania i odpowiedzi:  

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego.  

Wszelkie informacje udziela Pan Waldemar Waraksa  tel. +48 608 642 815 

Pytania można też przesyłam elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@pphucodex.pl 

 

8. Kryteria oceny: 

9. Lp. Kryterium Waga 

1. 

Cena (liczona łącznie w PLN netto), oceniana wg wzoru:  

cena min /cena oferowana x 80 

Najlepsza z ofert (najtańsza) otrzyma 80 punktów. 

80% 

5. 

Termin wykonania (liczony w dniach kalendarzowych), oceniony wg wzoru:  

najkrótszy termin /oferowany termin x 20 

Najlepsza oferta (z najkrótszym terminem wykonania) uzyska 20 punktów. 

20% 

SUMA Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100 punktów. 100 % 

 

W przypadku braku określenia, któregoś z powyżej opisanych kryteriów, Oferent otrzyma 0 punktów w danym 

kryterium. 

 

10. Wynik postepowania: 

O wyniku postepowania Zamawiający poinformuje wykonawców oraz zamieści informację na stronie 

internetowej: www.ekpols.pl 

 

11. Warunki wykluczenia 

Zamawiający wykluczy oferty od Oferentów powiązanych ze sobą osobowo lub kapitałowo.  

Oferty nie mogą być składane przez spółki lub osoby powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym.  
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