TREŚĆ OGŁOSZENIA
DIE-CUT s.c. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych na potrzeby
projektu pn. „Stworzenie działu badawczo-rozwojowego poprzez przystosowanie obiektu
oraz zakup wyposażenia" konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17 w ramach Osi
priorytetowej .
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą
konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych
ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie
zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych

2.

3.
4.
5.

sposobów: 1) za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście pod adresem:
DIE-CUT s.c. Grabowiec ul. Słoneczna 13, 87-162 Lubicz
Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią
Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem: oferta , „Modernizacji hali pod
potrzeby działu badań i rozwoju”.
Nie otwierać przed 30.03.2018 r. godz. 8.30. ”
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia: 29.03.2018 r. do
godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie firmy DIE-CUT s.c.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby DIE-CUT
s.c. w Grabowcu (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie DIE-CUT s.c.
w Grabowcu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i
udzielania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest Pan Krzysztof Janiszewski,
e-mail: k.janiszewski@die-cut.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
606 972 099

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane realizowane w Grabowcu ul. Słoneczna 13.
2. Nazwa zamówienia: Modernizacja hali pod potrzeby działu badań i rozwoju – adaptacja
poddasza , roboty budowlane związane z przebudową hali wraz z robotami
instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnym, energii elektrycznej na działce nr 71/26 i 71/27
w obrębie 3.
3. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa
(składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznej, lista materiałowa,
wzoru harmonogramu oraz projektu umowy) zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: Kujawsko-pomorskie, powiat: toruński, miejscowość : Grabowiec
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie
zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych
nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Zapytanie ofertowe jest przeprowadzane przez firmę DIE-CUT s.c. w związku z realizacją
projektu pn.„ Stworzenie działu badawczo-rozwojowego poprzez przystosowanie obiektu
oraz zakup wyposażenia" konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-082/17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane realizowane w Grabowcu, ul. Słoneczna 13
Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane realizowane w Grabowcu, ul Słoneczna 13.
2. Nazwa zamówienia: Modernizacja hali pod potrzeby działu badań i rozwoju – adaptacja
poddasza , roboty budowlane związane z przebudową hali wraz z robotami
instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnym, energii elektrycznej na działce nr 71/26 i 71/27 w
obrębie 3.
3. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa
(składająca się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznej oraz projektu umowy)

zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbyła się zgodnie ze
sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
6. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu
zamówienia, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego
zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie
stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu
wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w
opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z
zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą
własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń
służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od
założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne obowiązany jest wykazać na podstawie stosownych dokumentów, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez
Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do
założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Jeżeli w
Projekcie Budowlanym brak jest szczegółowego wskazania co do parametrów
materiałów i urządzeń, które mają być zastosowane, Wykonawca zobowiązany jest do
ich zastosowania wg parametrów określonych w Liście Materiałowej i Urządzeń,
stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, zaś w przypadku, gdy materiałów
tych lub urządzeń nie ma w Liście Materiałowej i Urządzeń, Wykonawca zobowiązany
jest do ich zastosowania przy zachowaniu zasad określonych w § 2 ust.1 projektu
umowy stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
7. Ocena jakości wykonania robót budowlanych objętych umową oraz odbiory robót
odbywać się będą na podstawie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
Linki do pobrania pełnej dokumentacji PROJEKTU BUDOWLANEGO i dokumentacji
przetargowej (w tym pełnej specyfikacji przedmiotu zamówienia): http://diecut.pl/ogloszenia/
Kod CPV
45000000-7
Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane
Harmonogram realizacji zamówienia
Nieprzekraczalny czas realizacji przedmiotu zapytania: 15.11.2018 r.
Załączniki
1. Projekt budowlany (specyfikacja techniczna, projekt budowlany, dodatkowe uwagi i

2.
3.
4.
5.
6.

zmiany do projektu)
Wzór umowy
Formularz ofertowy ze wzorem oświadczenia.
Lista Materiałowa i Urządzeń
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Protokół z wyboru ofert z dnia 16-03-2018r.

Pytania i wyjaśnienia
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dodatkowe warunki
Wykonawca udzieli gwarancji na wady fizyczne wykonanych robót licząc od dnia odbioru
końcowego całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w projekcie umowy.
Okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres
ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy i podlegać będzie on ocenie na podstawie
kryterium oceny ofert: Gwarancja – 10 %
Gwarancja na urządzenia, jeżeli producenci tych urządzeń udzielili odrębnej gwarancji –
udzielona będzie na okres zgodnie z gwarancjami udzielony przez producentów, nie krócej
jednak niż 24 miesiące.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Każda zmiana warunków umowy musi zostać zawarta na piśmie w formie aneksu i
podpisana przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia z :
-oświadczenie nr 1 o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
-oświadczenie nr 2 o zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Opłacona polisa OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie
mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w ofercie.
4. Kosztorys ofertowy - kosztorys opracowany przez wykonawcę na podstawie wzoru
załączonego do niniejszego zapytania oraz dokumentacji projektowej metodą kalkulacji
szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i

5.

6.
7.
8.
9.

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867) stanowiący jedynie materiał poglądowy w wersji
papierowej.
W przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami podpisywana jest przez pełnomocnika, tj.
osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie
wynika z właściwego Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
Aktualne zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
społeczne oraz z podatkami.
Zaakceptowany poprzez jego parafowanie projekt umowy o roboty budowlane,
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.
Harmonogram.
Lista Materiałów i Urządzeń

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena brutto
KC - kryterium ceny
KC = CM/C x 60 (waga)
CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - cena brutto w PLN analizowanej oferty
KR- kryterium rekomendacji
KR=wykonawca polecany poprzez rekomendacje z innych zadań
KR=R/KR x 20 (waga)
Zakres prac- kryterium zakresu
KZ= Z/ZM x 10 (waga)
ZM- pełny zakres prac
Z- zakres prac analizowanej oferty, jednak nie mniej niż 80 % zakresu prac
Gwarancja
KG - kryterium gwarancji
KG = G/GM x 10 (waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednk nie wiecej niż 72
miesiące
G - termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące

2.
3.
4.
5.

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub
zaproponowany termin gwarancji będzie krótszy aniżeli 60 miesięcy – zostanie
odrzucona, nie będzie podlegała ocenie.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość
punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny.
Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta
podana w ofertach cena brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert wg kryteriów . Punkty będą liczone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.
kryteriów wynosi 100 pkt.

6. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia,
- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający dokona
badania ceny na zasadach określonych w art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164).
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone
podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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,
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.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań
według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w
oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów.
Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
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DIE-CUT S.C.
Adres
Grabowiec Słoneczna 13
87-162 Lubicz

Kujawsko-pomorskie, Grabowiec
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NIP
8792129623
Tytuł projektu
"Stworzenie działu badawczo-rozwojowego poprzez przystosowanie obiektu oraz zakup
wyposażenia"
Numer projektu
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