ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018
dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia dotyczącego realizacji Projektu nr POIR.03.02.01-160001/17 pn. Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni
rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych, który otrzymał o dofinansowanie
w ramach 3 osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania „Badania na rynek”, w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nazwa i adres Zamawiającego: Flukar Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Tytuł zamówienia
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie
niezbędnych decyzji administracyjnych oraz nadzór autorski
Termin składania ofert:
12.02.2018 r. - do godz. 14.00
Miejsce i sposób składania Oferty należy złożyć:
oferty:
1. Elektronicznie na adres: projekty@flucar.pl
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Uniwersytecka
13, 40-007 Katowice.
Korespondencja powinna zostać opatrzona opisem – „Oferta
na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie
niezbędnych decyzji administracyjnych” (w przypadku składania
wersji papierowej ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie
(paczce) opatrzonej ww. opisem, w przypadku korespondencji
mailowej opis należy zawrzeć w tytule maila).
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpływu oferty na adresy wskazane powyżej.
Osoba
wyznaczona
do Paweł Szergowicz
kontaktu w sprawie zapytania p.szergowicz@flucar.pl
Dariusz Żłobiński
d.zlobinski@flucar.pl
Skrócony opis przedmiotu Przedmiot zamówienia stanowi Opracowanie dokumentacji
zamówienia
technicznej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
oraz nadzór autorski
Miejsce realizacji zamówienia Województwo: Opolskie
Powiat: Kędzierzyńsko-Kozielski
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie oraz dostarczenie pełnej
dokumentacji technicznej (obejmującej m.in. projekt bazowy,
projekt budowlany i komplet projektów wykonawczych
w poszczególnych branżach niezbędnych do realizacji inwestycji.
Ponadto oferent powinien przewidzieć konieczność wykonania
projektu badań geologicznych, przygotowanie mapy terenu
do celów projektów, dokumentację geologiczno – inżynierską i inną
dokumentację niezbędną do uruchomienia inwestycji zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa). Oferent
odpowiada i jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych
do realizacji inwestycji decyzji administracyjnych (decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację
przedsięwzięcia, uzyskanie warunków zabudowy – jeżeli
wymagane, warunki techniczne przyłączy, pozwolenie na budowę
i inne niezbędne do uruchomienia inwestycji zgodnie

Przedmiot zamówienia

z obowiązującymi przepisami prawa) umożliwiających rozpoczęcie
prac budowlanych i instalacyjnych na wskazanym terenie.
Instalacja, której projekt dotyczy, ma umożliwić wdrożenie
technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji
strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów
ropopochodnych. W wyniku realizacji Projektu Spółka rozpocznie
działalność w zakresie wytwarzania oraz sprzedaży produktów
w postaci: olejów antyadhezyjnych, olejów do flotacji,
specjalistycznych smarów oraz plastyfikatorów powstałych
w wyniku recyklingu odpadów węglowodorowych.
Ponadto, Spółka rozpocznie działalność w zakresie świadczenia
dwóch innowacyjnych usług: usługi destylacji i komponowania
półproduktów i produktów chemicznych oraz usługi regeneracji
frakcji lekkich i średnich.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz pozyskanie wszystkich
niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i dokumentacji niezbędnych
do budowy, montażu i uruchomienia linii technologicznej służącej
do przetworzenia odpadów pochodzenia węglowodorowego
zgodnie z wyżej opisanym celem, wraz z opłatami koniecznymi
do poniesienia w zakresie uzyskania ww. dokumentacji oraz nadzór
autorski nad realizacją i uruchomieniem inwestycji.
Instalacja
ma
stanowić
ciąg
następujących
węzłów
technologicznych:
1) węzła przerobu i odzysku frakcji lekkich i średnich, gdzie
następuje oddzielenie frakcji lekkich i średnich od frakcji ciężkich,
2) węzła blendingu i rozlewu frakcji lekkich i średnich, gdzie
następuje
integracja
poszczególnych
rozpuszczalnikowych
komponentów do postaci jednorodnego produktu, poddawanego
konfekcji,
3) węzła blendingu i rozlewu specyfików smarowych, gdzie
następuje integracja poszczególnych komponentów składowych
(olejów bazowych, frakcji rozpuszczalnikowych, odpadów
polimerowych, dodatków) do postaci jednorodnego produktu,
poddawanego konfekcji,
4) węzła produkcji plastyfikatorów i smarów specjalistycznych,
gdzie następuje integracja poszczególnych komponentów (frakcje
próżniowe) z wykorzystaniem procesu homogenizacji do postaci
jednorodnego produktu rozlewanego do autocystern/kontenerów.
Instalacja musi umożliwiać odbiór i przerób pełnej gamy odpadów
węglowodorowych, niezależnie od ich jakości.
W ramach dokumentacji należy uwzględnić budowę, montaż
i uruchomienie następujących elementów:
1.ciąg produkcyjny dedykowany do produkcji olejów
antyadhezyjnych, specjalistycznych środków do czasowej ochrony
przed korozją oraz innych wyrobów bazujących na frakcjach
o temperaturze zapłonu powyżej 61°C (tygiel zamknięty wg normy
PN EN-ISO 2719:2007),
2.ciąg produkcyjny dedykowany do produkcji smarów oraz
plastyfikatorów do gumy i kauczuków, gdzie głównym surowcem są
frakcje o barwie powyżej 8 (wg ASTM), charakteryzujące się wysoką
lepkością kinematyczną, stosunkowo wysoką temperaturą płynięcia
(około +50°C),

3.ciąg produkcyjny dedykowany do produkcji olejów do flotacji
i olejów dla wiertnictwa, gdzie w składzie surowcowym mogą
występować frakcje o temperaturze zapłonu poniżej 60°C (tygiel
zamknięty wg normy PN EN-ISO 2719:2007), a co w efekcie wpływa
na wymogi w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a więc
wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem i zastosowania urządzeń,
aparatów w wykonaniu przeciw wybuchowym (Ex).
W zakresie kluczowych parametrów procesowych należy mieć
na uwadze:
• wymagany zakres przepływu,
• lepkość cieczy,
• zawartość ciał stałych,
• wymagany stopień wymieszania.

Kod i nazwa kodu CPV

Termin realizacji umowy

W trakcie prac koncepcyjnych założono, że instalacja blendingu
(obejmująca wszystkie wymienione powyżej węzły) będzie
projektowana i adaptowana w budynku kilkukondygnacyjnym
z uwzględnieniem zasady przepływu surowiec – półprodukt –
produkt, pionowo z góry w kierunku dolnym. Należy przez to
rozumieć, że w najwyższej kondygnacji będą powstawać premixy,
mieszaniny najbardziej gęste, komponenty dodatków i dalej
w kierunku dolnym będą komponowane z kolejnymi składnikami
tak, aby na poziomie „0” dostępny był produkt końcowy, który
może być rozlewany do wybranych opakowań jednostkowych.
Rozwiązanie to znacząco obniży powierzchnię zabudowy, obniży
koszty energii niezbędnej do ogrzewania, przepompowywania oraz
zwiększy kontrolę obsługi nad pełną infrastrukturą produkcyjną.
Szczegółowy zakres zamówienia wskazano w Załączniku nr 1.
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne
i kontrolne
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71311000-1 Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
I etap – wykonanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji i decyzji
(w tym w szczególności: uprawomocnionej decyzji pozwolenia
na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi wymaganymi
pozwoleniami i uzgodnieniami, decyzjami, projektem bazowym) nie
później niż w terminie do 30 maja 2018 r., w związku z wymogiem
dostarczenia dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska
i wymaganych zezwoleń do instytucji pośredniczącej w uzyskaniu
dofinansowania; dostarczona w ramach I etapu dokumentacja ma
zawierać rozbudowany Projekt bazowy z pełnymi wymaganiami
odnośnie węzłów technologicznych, urządzeń i aparatury, zakresu
prac budowlanych oraz planowaną trasę orurowania i okablowania.
Dokumentacja musi umożliwiać uruchomienie w tym terminie
procedury wyboru wykonawcy prac budowlanych/ montażowych
i dostawcy sprzętu zgodnie z wymaganiami wynikającymi z
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Termin związania ofertą

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
II etap – pełna dokumentacja wykonawcza dla poszczególnych
branż – nie później niż w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
III etap – nadzór autorski – do momentu uruchomienia
i przekazania do użytkowania instalacji, prognozowany termin – 30
czerwca 2020 r. – w ramach tego etapu WYKONAWCA
zobowiązany jest również do przygotowania/ uzyskania
dokumentacji niezbędnej do złożenia i ew. uzupełniania wniosku
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, w szczególności
dotyczącej PPOŻ, SANEPID i UDT;
Termin związania ofertą musi wynosić min. 90 dni od dnia upływu
terminu składania ofert

Terminy płatności

Nie więcej niż:
- 20% wartości umowy w terminie do 30 dni po podpisaniu
umowy
(pod
warunkiem
dostarczenia
dokumentacji
potwierdzającej
ustanowienie
zabezpieczenia
prawidłowej
realizacji umowy);
- 30% w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu I, czyli
dostarczeniu m. in. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
wraz z projektem bazowym i protokolarnym podpisaniu przez obie
strony odbioru dokumentacji;
- 40% w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu II, czyli
dostarczeniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekty
wykonawcze dla poszczególnych branż);
- 10%
w terminie 30 dni po zakończeniu Etapu III, czyli
nadzorów autorskich, po przyjęciu Instalacji do użytkowania.

Załączniki

1. Minimalny zakres dokumentacji oraz opis procesów
technologicznych;
2. Wzór umowy z wykonawcą;
3. Wzór formularza oferty;
4. Wzór „Oświadczenia o braku powiązań osobowych
i kapitałowych”;
Warunki udziału w postępowaniu

Wymogi dotyczące uprawnień
do wykonywania określonej
działalności lub czynności,
zasoby kadrowe i techniczne

Wiedza i doświadczenie

Oferty w postępowaniu mogą składać jedynie wykonawcy
dysponujący wymaganymi prawem uprawnieniami oraz
potencjałem kadrowym i technicznym w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania zamówienia oraz znajdujący się
w takiej sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia
rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
w szczególności nie pozostający w stanie likwidacji czy w toku
postępowania upadłościowego.
W zakresie wiedzy i doświadczenia oferenci ubiegający się
o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, co
najmniej 2 projekty instalacji produkcyjnych, opracowania
technologii i kompletnej dokumentacji projektowej w obszarze
rafineryjnym i chemicznym, o wartości min. 1 mln zł (słownie:
jeden milion złotych 00/100) brutto każda, z których co najmniej
jedna powinna zostać zrealizowana i uruchomiona na podstawie
wykonanej przez oferenta dokumentacji lub została wdrożona

Wadium

do realizacji.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie
w opisanym zakresie, oferent jest zobowiązany przedłożyć wykaz
opracowanych projektów oraz zrealizowanych na ich podstawie
inwestycji wraz z referencjami lub poświadczeniami, że projekty
zostały wykonane należycie (potwierdzone przez podmiot
zamawiający). Wykaz powinien zawierać datę stworzenia projektu,
podmiot, na rzecz którego zostało zrealizowane, przedmiot oraz
wartość brutto, informacje dotyczące realizacji i uruchomienia
inwestycji na podstawie opracowanego przez oferenta.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania
ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego, prowadzony w BZ WBK o nr:
49 1090 2590 0000 0001 3076 2390. Na poleceniu przelewu należy
wpisać: „Wadium – opracowanie dokumentacji technicznej”.
Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje
na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć
w formie oryginału razem z ofertą, lecz w osobnej zewnętrznej
kopercie podpisanej „Wadium – opracowanie dokumentacji
technicznej”.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być
wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je
zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać
jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób
nieodwołalny,
bezwarunkowy
i
na
pierwsze
żądanie
Zamawiającego. Wadium takie musi obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy,
o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina
wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Pozostałe warunki

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy
stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, do której podpisania będzie
zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
w postępowaniu.
W zakresie jakości wykonania Wykonawcy zobowiązani są
zagwarantować w Ofercie udzielenie gwarancji i rękojmi na wady
dokumentacji projektowej (nadzór autorski) na okres realizacji
inwestycji do dnia Przekazania instalacji do użytkowania zgodnie
z warunkami wskazanymi we wzorze umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto
oferty w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wpłaty
gotówki zgodnie z warunkami wskazanymi we wzorze umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej
z podmiotem
wybranym
w
wyniku
przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie
pisemnego aneksu w następujących sytuacjach:
1) Termin bądź zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie
w następujących sytuacjach:
a) w
przypadku
wystąpienia
okoliczności
niezależnych
od wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem,
że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł
przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,
b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu
konkursu ofert oraz opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu
umowy,
c) w przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania
Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu
umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich
dokumentów Wykonawcy,
d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbioru
końcowego,
e) zawieszenia realizacji przez Zamawiającego,
f) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) zawieszenia realizacji przez Zamawiającego, z powodów
wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo
uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu
umowy. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę
wskazując przyczynę zawieszenia,

h) zmian dokumentacji technicznej, dokonanej na wniosek
Zamawiającego lub uzasadniony względami technicznoprojektowymi wniosek Wykonawcy,
i) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
j) wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec
zmianom w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej
zmiany,
b) rezygnacja z części dostawy lub usług, jeśli taka rezygnacja
będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub
których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych
dostaw i usług,
c) naliczenie kar umownych zgodnie z zapisami wzoru umowy.
3) Inne zmiany:
a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny
lub zmiany obowiązujących przepisów, w tym przepisów
techniczno-budowlanych,
b) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania
przedmiotu zamówienia,
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania
umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej
zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej
dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
zobowiązany.
4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,
obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów
technicznych i jakościowych robót, zgodności z wymogami
prawnymi,
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Ocena Oferty
Kryteria
oceny
ofert Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne oraz co do których
wraz z wagami punktowymi/ spełnione zostały warunki udziału w postępowaniu będą podlegać
procentowymi oraz punktacją ocenie pod kątem kryterium:
Cena brutto – 100%
Opis sposobu przyznania Cena brutto musi uwzględniać całkowite wynagrodzenie
punktacji
wykonawcy z tytułu realizacji umowy.
Oferty złożone w walucie innej niż polski złoty (PLN) przeliczone
zostaną na złotówki po kursie średnim NBP z dnia upublicznienia
zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu

i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi
na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę,
zamawiający wybierze tego Wykonawcę, który przedstawi
korzystniejsze rozwiązania w zakresie „energochłonności”
rozumianej jako prognozowaną łączną moc zainstalowaną
Instalacji w MW.
Wykluczenia

a)
b)
c)
d)

1.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty
powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Oferent ma
obowiązek złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4
do zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
Realizacja przez Oferentów przedstawionego powyżej warunku
oceniana będzie na podstawie złożonego oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

2.
Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni wykonawcy,
w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
zawieszono działalność gospodarczą. Warunek zostanie
zweryfikowany na podstawie wpisów w elektronicznych bazach
CEIDG/KRS, a w przypadku podmiotów zagranicznych
na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie ze wzorem z załącznika nr 3 do niniejszego
zapytania).
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące braku powiązań (zgodnie z ze wzorem
z załącznika nr 4 do niniejszego zapytania).
3. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
(wymagane referencje).
4. Potwierdzenie wniesienia wadium.
BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ELEMENTÓW BĘDZIE SKUTKOWAĆ
ODRZUCENIEM OFERTY

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one
braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/
uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu termin 3 dni roboczych oraz wskazując zakres
wymaganych korekt/uzupełnień. Niedotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze
formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty, w tym elementów
podlegających ocenie lub powodujących odrzucenie oferty. Wezwanie do uzupełnień będzie
wysyłane drogą mailową na adres wskazany w złożone ofercie.
Termin oceny ofert:
do 25.02.2018 r.

Postanowienia ogólne:
1.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2.
Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu
prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4.
Ze względu na charakter zamówienia – w ramach zamówienia nie ma możliwości składania
ofert częściowych.
5. Informacja o wyniku postępowania umieszczona na stronie internetowej www.flucar.pl, a także
w miejscach, w których upubliczniono zapytanie ofertowe.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
do podpisania z zamawiającym umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania.
7. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający
dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który złożył kolejną ofertę
w stosunku do najkorzystniejszej.
5.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
7.
Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym przesyłać należy drogą e-mail na adresy
osób wskazanych do kontaktu w niniejszym zapytaniu. Spółka zastrzega sobie możliwość
pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w terminie 3 dni roboczych lub mniej do upływu
terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania upublicznianie będą w terminie do 5 dni roboczych
od ich otrzymania za pośrednictwem strony internetowej www.flucar.pl – w zakładce PRZETARGI.
8.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania
ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie
zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie www.flucar.pl w zakładce PRZETARGI oraz w innych
miejscach, w których nastąpiło upublicznienie niniejszego zapytania, a także przekazana wszystkim
Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.
9.
W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert,
Zamawiający przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli:

a) wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
b) treść oferty nie odpowiada wymogom zapytania,
c) wykonawca zaoferował rażąco niską cenę,
d) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji.
13. Zamawiający unieważni postępowanie, w szczególności jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bądź niedokonania
wyboru oferty i nie zawarcia umowy bez podania przyczyny.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania dokumentacji składanej w ramach
postępowania ofertowego, jak i wytworzonej w trakcie realizacji zamówienia do właściwych instytucji
upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w ramach realizowanego projektu dofinansowanego
z Unii Europejskiej.

