Wielgie, dn. 07.11.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/DYLEWSKI/2017
Dotyczy projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w związku z realizacją projektu „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę
„Dylewski” Mariusz Dylewski” w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla
innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie
– projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP
poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co
najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Firma zaprasza do składania ofert na
roboty budowlane.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
"DYLEWSKI" Mariusz Dylewski
Numer NIP 4660102128
Numer REGON 910923803
Nowa Wieś 21E,
87-603 Wielgie
www.dylewski.net.pl
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Dylewski.
Numer telefonu komórkowego: 608 150 586.
SEKCJA II: OPIS ZAMÓWIENIA
II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
II.2. Zawarcie umowy
Umowa zostanie zawarta w wyniku przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji na rynku diagnostyki pojazdów przez firmę „Dylewski” Mariusz
Dylewski”
II.2.2. Nazwa zamówienia/wydatku nadana przez Zamawiającego:
Roboty budowlane/Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
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II.2.3. KOD CPV
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45213000-3
Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych
przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem
Kod: 45000000-7
Roboty budowlane
45321000-3
Izolacja cieplna
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4
Tynkowanie
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442100-8
Roboty malarskie
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7
Instalowanie centralnego ogrzewania
II.2.4. Przedmiot zamówienia:
Pozycja w przedmiarze robót:
Lp.

1.

Nazwa wydatku

BUDOWA BUDYNKU STACJI
KONTROLI POJAZDÓW

część OSKP

część pozostała

ROBOTY ZIEMNE I
FUNDAMENTY
ROBOTY MUROWE I
KONSTRUKCYJNE
DACH - KONSTRUKCJA I
POKRYCIE
ROBOTY WEWNĘTRZNE
STOLARKA
ROBOTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA
ROBOTY ZEWNETRZNE –
NAWIERZCHNIE I OGRODZENIE
ROBOTY INSTALACYJNE

ROBOTY ZIEMNE I
FUNDAMENTY
ROBOTY MUROWE I
KONSTRUKCYJNE
DACH - KONSTRUKCJA I
POKRYCIE
ROBOTY WEWNĘTRZNE
STOLARKA
ROBOTY ZEWNĘTRZNE ELEWACJA
ROBOTY INSTALACYJNE

Szczegółowy wykaz robót jest zawarty w załączonym przedmiarze, który stanowią załącznik nr. 5 do
niniejszego zapytania (przedmiar podzielony jest na prace budowlane dotyczące części budynku, w
którym znajdować się będzie Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oraz na część pozostałą).
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II.2.5. Warunki
1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Termin związania ofertą: 90 dni.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez
złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).,
b) Spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie
oświadczenia (załącznik nr 3).
c) Spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
d) Spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi
spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)
e) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).
f) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia
powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na
podstawie oświadczenie oferenta.
II.3. Składanie ofert
1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mariusz.markotynk@wp.pl lub w wersji
papierowej na adres: "DYLEWSKI" Mariusz Dylewski, Nowa Wieś 21E, 87-603 Wielgie do
22.11.2017 r.
2. Oferta na wykonanie zadania powinna zawierać co najmniej:
a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
wraz z załącznikami.
b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodny ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
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UWAGA:



w przypadku użycia nazw własnych dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o tej
samej jakości,

3. Koszt przygotowania i złożenia Oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez jej otwierania.
II.4. Tryb rozpatrzenia ofert
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do
14 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub
uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia
dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności –
przedłożonych ofert. Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej
przedsiębiorstwa: www.dylewski.net.pl oraz na stronie www.zamowieniarpo.kujawskopomorskie.pl
II.5. Kryterium i sposób oceny ofert
1. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę
punktów.
2. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
3. Zamawiający określa następujące kryteria punktowane wraz z wagą dla poszczególnych
kryteriów i wynikającą z niej maksymalną możliwą do uzyskania liczbą punktów:
Nazwa kryterium
C - Cena netto
T - Czas realizacji
G - Długość gwarancji
Razem

Waga kryterium
50%
40%
10%
100%

Maksymalna liczba punktów
50
40
10
100

4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej sumy punktów wyliczonych w
oparciu o wymienione kryteria, wg wzoru:
Liczba punktów oferty badanej = C + T + G
Punkty w kryteriach C, T i G będą przyznawane każdej z badanych ofert następująco:
Kryterium C
Punkty za kryterium „Cena netto” zostaną obliczone dla każdej z badanych ofert wg
następującego wzoru:
Cena netto oferty najtańszej (w PLN)
------------------------------------------------- x 50 punktów
Cena netto oferty badanej (w PLN)
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Kryterium T
Punkty za kryterium „Czas realizacji” zostaną obliczone dla każdej z badanych ofert wg
następującego wzoru:
Minimalny oferowany czas realizacji (w dniach od podpisania umowy)
------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 punktów
Czas realizacji oferty badanej (w dniach od podpisania umowy)
Kryterium G
W kryterium „Długość gwarancji” oceniany jest udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji na
przedmiot zamówienia licząc od odbioru końcowego przedmiotu zawartej umowy (12, 24 lub 36
miesięcy).
Punkty za kryterium „Długość gwarancji” zostaną obliczone dla każdej z badanych ofert wg
następującej metody:
 Za udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy (minimalna długość gwarancji wymagana
przez Zamawiającego) Wykonawca otrzyma 3 punkty.
 Za udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 6 punktów.
 Za udzielenie gwarancji na okres 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Jeśli Wykonawca udzieli gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów Zamawiającego. Jeśli Wykonawca udzieli
gwarancji na co najmniej 12 miesięcy, ale na inny okres niż wymienione powyżej okresy
punktowane, udzielony przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do
punktowanych okresów 12, 24 lub 36 miesięcy. Zaokrąglenie zostanie zastosowane tylko na
potrzeby oceny oferty, w przypadku wybrania takiej oferty jako najkorzystniejszej i podpisania z
Wykonawcą umowy, wiążący będzie zaoferowany przez niego okres gwarancji.
5. Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta cena netto, długość gwarancji i czas realizacji zawarte
w formularzu ofertowym.
6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
II.6. Sposób przyznawania punktacji i obliczenia ceny
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na
realizację zamówienia.
2. Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia
wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej realizacji.
SEKCJA III. INFORMACJE DODATKOWE
III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
III.2. Korespondencja
1. Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi
być doręczona do Zamawiającego na adres: "DYLEWSKI" Mariusz Dylewski, Nowa Wieś 21E,
87-603 Wielgie lub na e-mail: mariusz.markotynk@wp.pl.
2. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o
zamówieniach publicznych.
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3. Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego – www.dylewski.net.pl,
na stronie www.zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz pod adresem Nowa Wieś 21E, 87603 Wielgie, czynne w godz. 8-16.
III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany maksymalny termin realizacji wykonania zamówienia – 30.06.2018 r.
2. Miejsce dostarczenia zamówienia: Województwo: Kujawsko-Pomorskie. Powiat: Lipnowski.
Gmina: Wielgie. Miejscowość: Wielgie. Kod pocztowy: 87-603. Ulica: Starowiejska. Numery
działek: Numery działek: 231, 232, 560/2.
III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy.
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura,
opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed
którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
b) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
c) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.,
d) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.
e) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją
wydającego,
f) opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień,
g) zmiana finansowania robót związana ze zmianą budżetu, otrzymaniem dotacji, pożyczek
lub innych środków uzyskanych z zewnątrz,
h) wystąpienie szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i
osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych.
2. Zmiana zakresu:
a) ograniczenia zakresu robót wynikające z braku środków finansowych lub wprowadzeniem
zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,
b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł
przewidzieć przy zawieraniu umowy,
c) konieczność wykonania robót zamiennych,
d) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.
e) wystąpieniem dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez doświadczonego wykonawcę,
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem, czego
Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,
b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, czego Zamawiający nie mógł
przewidzieć przy zawieraniu umowy,
c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
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d) ograniczenia zakresu robót wynikające z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,
e) wykonanie robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru
budowlanego, PIP itp.
4. Inne:
a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy,
b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
c) zmiany w dokumentacji projektowej,
d) zmiany osób reprezentujących strony,
e) oczywiste omyłki pisarskie,
f) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
g) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy.
5. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego.
6. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach.
7. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien jest
poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności
związane z pogodą, typową dla okresu wykonania robót w miejscu budowy.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
8. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie
oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części,
jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 200% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie
oferty złożonej przez Zamawiającego .
9. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
SEKCJA IV: INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z nim 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 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,
Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

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.
SEKCJA V: ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3. Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4. Projekt budowlany.
5. Przedmiar robót.

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

