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Niedomice 23.11.2016 

                                                                                                          

 

 

 Zapytanie ofertowe 

 

 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO : 

 

Nazwa P.T.H. CERTECH  Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

Adres ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice 

NIP 8731013748 

KRS 11300 

Tel: 14 645 87 03...06 

e-mail: biuro@certech.com.pl 

www.certech.com.pl 

 

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno- magazynowej dotyczącej inwestycji 

technologicznej związanej z produkcja w PTH CERTECH. Zakres budowy jest określony w 

projekcie budowlanym „Rozbudowa budynku hali produkcyjno-magazynowej”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania oraz wytyczne znajdują się 

w dokumentacji, projekcie udostępnionym oferentom do dnia zakończenia postępowania 

ofertowego  

 

 

2.2 Miejsce realizacji inwestycji; województwo małopolskie powiat; tarnowski, gmina Żabno, 

miejscowość Niedomice , ul. Fabryczna 36, działka Nr 800/162. 

 

 

2.3 Wspólny Słownik Zamówień CPV- 45000000-7  

Nazwa kodu ; roboty budowlane 

 

 

2.4 Termin realizacji zamówienia- Maksymalnie do końca II kw.2017  

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

 

3.1 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest możliwość realizacji przedmiotu 

zamówienia w pełnym zakresie przez Oferenta. Ocenie nie będą podlegać oferty częściowe.  

 

mailto:biuro@certech.com.pl
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3.2 Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest spełnienie następujących warunków 

względem wykonawcy:  

 

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, w świetle 

przepisów prawa budowlanego. Na potwierdzenie tego oferent składa odpowiednie oświadczenie.  

2. Wiedza i doświadczenie ; oferenci składają informację o realizacji co najmniej trzech 

obiektów podobnej wielkości. 

3. Potencjał techniczny; Wykonawca dysponuje potencjałem realizacyjnym do wykonania 

zadania. 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia ; wykonawca dysponuje odpowiednią kadrą do 

realizacji zamówienia. 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa ; oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać 

dobrą  sytuację finansową pozwalającą na terminową realizację zamówienia . Na potwierdzenia 

składa oferent oświadczenie w ofercie. 

 

3.3 Z oceny zostaną wykluczone oferty których termin realizacji będzie przekraczał podany maksymalny 

termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w p. 2.4.  

 

Określone powyżej wymagania zostaną zweryfikowane na podstawie przedstawionej oferty. 

Nie spełnienie któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków będzie skutkować wykluczeniem 

oferty z oceny.  

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OCENY  

 

Oferty przedstawione przez Oferentów będą oceniane według następujących kryteriów i przypisanych im 

wag oraz sposobu punktacji  

 

4.1. Najniższa cena 

 

 Waga : 70 punktów 

 

punktacja dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru :  

 
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * waga 
gdzie:  
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich 
ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie  
 
 

 

4.2. Czas realizacji  

Waga 20 punktów 

 

punktacja dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru :  

 
Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * waga 
gdzie:  
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- Tmin - najniższa termin realizacji 
przeliczny na miesiące spośród wszystkich 
ofert 
- Tof -  Termin realizacji przeliczony na 
miesiące podane w ofercie  
 
 

4.3. Gwarancja  

Waga 10 punktów 

 

Planowane jest użycie następującej metodologii przyznania punktacji dla tego kryterium : 

 

Długość oferowanej gwarancji  Punkty  

0-3 lat 0 

4 lata 5 

5 i więcej  lat  10 

 

 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów po sumowaniu wyżej wymienionych kryteriów 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Ocenie nie będą podlegać oferty nie kompletne lub złożone po terminie 

Ofertę można złożyć wyłącznie raz. 

 

5. ZMIANA UMOWY  

 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem 

zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych 

stron umowy). 

 

 

6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:  

www.certech.com.pl zakładka Fundusze Europejskie  

 

 

7. FORMA SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej. 

Wymagane jest aby oferta : 

- była opatrzona pieczątką firmową wykonawcy, 

- zawierała adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,  

- była czytelnie podpisana przez wykonawcę wraz ze wskazaniem daty sporządzenia, 

 

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 

 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

http://www.certech.com.pl/
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poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: P.T.H. CERTECH  Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy 

Motyka  ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice   

do dnia 07.12.2016 

Dla ofert przekazanych osobiście przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Sekretariatu 

mieszczącego się w siedzibie Firmy CERTECH 

 

1. Ocena dostarczonych ofert w wyznaczonym powyżej terminie zostanie dokonana  do dnia 14.12.2016 

2.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Okres obowiązywania oferty nie mniej niż 3 miesiące. 

Okres liczony od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

10. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe, o których mowa powyżej, 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.   

 

 

11. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.2.2. 

Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). 

 

 

12. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Jakub Golanowski pod numerem telefonu 603-899-804 oraz adresem 

email: jakub.golanowski@certech.com.pl 

 

Jerzy Motyka 
Współwłaściciel 

 


