Nr sprawy ZO/TUR/01/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 23 września 2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
ul. Strażacka 1
46-045 Turawa
NIP: 9910499685

SEKCJA II: WPROWADZENIE
Zadanie ma na celu wypełnienie postanowienia Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Opolu nr WZ.5595.47.2016 z dnia 24 maja 2016 r.

SEKCJA III: POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu
składania ofert. Jeżeli zmiany będą generowały dodatkowy czas niezbędny do przygotowania oferty
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Dokonane zmiany przekaże niezwłocznie
wszystkim wykonawcom, do których zostało wysłane zapytanie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
c) W niniejszym postępowaniu oświadczenia wnioski zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania droga
elektroniczną.
- e-mail: turawa@zosprp.pl (każdorazowo należy potwierdzić odbiór)
d) Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu
przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu
oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia
Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia
umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
f) Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku
odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

SEKCJA IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania,
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zamknięć ogniowych wraz z pracami towarzyszącymi.
2.

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane i instalacyjne.
3.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy z lutego 2019 r.
4. Miejsce wykonania prac:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
ul. Strażacka 1
46-045 Turawa
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie, oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 31 grudnia 2019 roku

SEKCJA V: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w projekcie
wykonawczym;
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca
złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w pkt. 1 niniejszej sekcji.

3. Kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto – 100%.
4. Sposób oceny ofert:
a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie
spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty spełniające powyższe wymagania zostaną
poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
b) Porównanie cen brutto.
c) Ustalenie najniższej ceny brutto ofertowej i wybór najkorzystniejszej oferty.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najlepszą ofertę pod kątem
kryterium oceny zawartym w punkcie 3 niniejszej sekcji, nie zostanie wykluczony z postępowania a
jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu.
b) Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 14 dni od wyznaczonego terminu składania
ofert.
c) Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie podpisana umowa
pomiędzy nim a Zamawiającym, w uzgodnionym przez strony terminie. Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy obejmują:
- Płatność za świadczoną usługę dokonana będzie na podstawie wystawionej przez Oferenta
faktury VAT, do której zostanie dołączony protokół powykonawczy.
- Termin płatności wynosić będzie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej
przez Oferenta po zrealizowaniu całości zamówienia.
- Zamawiający zastrzeże sobie prawo do korekty zakresu prac do 30 % o ile wystąpią okoliczności
jakich nie przewidział na etapie przygotowania postępowania.
- Kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania prac oraz za nie terminową płatność będą
wynosić 0,2 % za każdy dzień zwłoki.
- Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia produktów pozostałych po wykonywanych
pracach.7
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1),
w języku polskim, w formie pisemnej.

Oferent musi dołączyć do formularza ofertowego kosztorys zawierający wykaz materiałów z podaniem
ilości i ceny oraz koszty prac. Na prośbę oferenta Wykonawca może dokonać wizji lokalnej w budynku
Zamawiającego w ustalonym terminie przed złożeniem oferty.
Oferta będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z realizacją zamówienia
zgodnie z warunkami umowy.
Składane, wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu.
W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez

Pełnomocnika, pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy.
Ofertę należy dostarczyć do zamawiającego osobiście , listownie lub drogą elektroniczną z dopiskiem:
Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr ZO/TUR/01/2019 z dnia 19 września 2019 roku.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Aleksandra AmbrosDorota , adres email: turawa@zosprp.pl tel: 693-13-33-13, 77 421-28-54
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
7. Miejsce złożenia oferty;

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Ośrodek Szkoleniowy w Turawie
ul. Strażacka 1
46-045 Turawa
e-mail: turawa@zosprp.pl
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną konieczne jest potwierdzenie jej dostarczenia.
8. Termin złożenia oferty
Ofert należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 roku do godziny
9:00.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Sposób wyboru oferty
a) W dniu 7 października 2019 roku Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego terminu bez podania przyczyn.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą który złożył ofertę z najniższą
ceną a cena ta przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
10. Informacja o wynikach postępowania

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o
formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną.

