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Zapytanie ofertowe NR 02/12/2017 dotyczące projektu realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje ,
Działanie 1.5 „ Rozwój produktów i usług w MŚP”,
Poddziałanie „Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW”,
Schemat 1.5.A Wsparcie Innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
Tytuł projektu: „ Wdrożenie innowacji procesowej drogą do zwiększenia zdolności produkcyjnych WRKBGranit Sp. z o.o.”
Zamawiający:
Nazwa: WRKB- Granit Sp. z o.o.
Adres: 58-120 Jaroszów, Morawa 8a
NIP 8842647108
REGON 020644372
Tel. 74 8550238
Adres poczty elektronicznej: bobel@wrkb-granit.pl

Przedmiot Zamówienia:
Kod CPV zamówienia: 45223500-1
O pełnej nazwie: konstrukcja z betonu zbrojeniowego

Specyfikacja Techniczna
Fundament betonowy
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1. Betonowy fundament wykonany z betonu C20/25
2. Stal zbrojeniowa BSt500s;
3. Otulina 3 cm
4. Betonową wylewką

Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji projektu: fabryka WRKB-Granit Sp. z o.o. w Polsce, 58-120 Jaroszów, Morawa 8a;
Termin realizacji zamówienia:
Maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.12.2018 rok.
Opis kryteriów wyboru ofert i sposób ich oceny
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny w stosunku do standardów
jakościowych określonych w Specyfikacji Technicznej Zamawiającego. Waga kryterium 100 %. Oferta musi
spełniać wszystkie parametry techniczne podane powyżej w Specyfikacji Technicznej.
Sposób obliczenia całkowitej ceny: cena netto + VAT = cena brutto. Ponadto ceny muszą zawierać wszelkie
koszty konieczne do realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy/ transportu, instalacji i uruchomienia. W
przypadku ceny podanej w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia po średnim kursie
NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty. rozstrzygnięcia zamówienia.
W przypadku złożenia kilku ofert o identycznej cenie oferenci zostaną poproszeni o złożenie korekty ofert – bez
zmiany proponowanej ceny, w których jednak będziemy oczekiwać dodatkowych świadczeń n.p. gwarancji,
serwisów.
Tryb składania ofert
Miejsce składania ofert: WRKB-Granit Sp. z o.o. Morawa 8a, 58-120 Jaroszów.
Sposób: wersja papierowa na ww. adres siedziby Spółki lub w wersja elektroniczna na email: bobel@wrkbgranit.pl
Termin składania ofert: do dnia 30.03.2018 do godziny 16:00.

Podstawy do wykluczenia oferty
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Oferta będzie wykluczona z ubiegania się o realizację zamówienia w przypadku podmiotów powiązanych z
beneficjentem kapitałowo lub osobowo.
Postanowienia Końcowe
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim i odpowiadać przedmiotowi
zamówienia.
2. Zamówienie zostanie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy po wcześniejszej porównaniu i ocenie
wszystkich złożonych ofert.
3. W przypadku, gdy w procesie weryfikacji i oceny oferty informacje w niej zawarte nie umożliwią
obiektywnej jej ocen Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wyjaśnień jej treści. Dla sprawnego
i szybkiego procesu weryfikacji oferty przyjmuje się 3 dni robocze od dnia dostarczenia przez
Zamawiającego zapytania o wyjaśnienie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniemożliwienia części lub całości przetargu bez podawania
powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru ofert. W każdym przypadku
skorzystania przez Zamawiającego z opisanych uprawnień nie będzie przysługiwało Wykonawcom
żadne roszczenie wobec Zamawiającego, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub zwrot
kosztów uczestnictwa w przetargu.
5. Nie zezwala się składania ofert częściowych.
6. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu składania
ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zamiana
taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
8. Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Marta Bobel tel. 748550238.
Z wyrazami szacunku
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