Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z
budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Nowogrodziec, 03.06.2013 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOBI” Janusz Kolator
ul. Obrońców Westerplatte 26
58-700 Bolesławiec
W związku z realizacją projektu pt.: „Budowa Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości
Nowogrodziec”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007 – 2013, Priorytet 5 Regionalna Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka”),
Działanie 5.1. Odnawialne źródła energii
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
wykonanie (budowę) Małej Elektrowni Wodnej na rzece Kwisa w miejscowości Nowogrodziec,
obejmujące realizację następujących zadań:
- wykonanie kanału MEW;
- wzmocnienie skarp i brzegu;
- konserwacja koryta rzeki i brzegów;
- makroniwelacja terenu inwestycji;
- budowa budynku turbinowni;
- budowa budynku zaplecza technicznego,
- modernizacja jazu,
- budowa pomostów i upustów,
- budowa przepławki dla ryb,
- budowa drogi dojazdowej.
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja do wglądu w siedzibie
Zamawiającego (adres j. w.) oraz załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (kosztorys).
I. Wymagania
1. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy:
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- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset
tysięcy złotych),
- wykonali należycie w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. co najmniej jedną usługę
polegającą na wykonaniu robót budowlanych jako generalny wykonawca inwestycji
dotyczących budownictwa hydrotechnicznego o podobnym charakterze o wartości min. 3,5
mln zł netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) od dnia 1 stycznia 2007 r. (w
oparciu o referencje).
- akceptują w pełnym zakresie załącznik nr 3 do zapytania ofertowego tj. Warunki umowy
Zamawiającego z generalnym wykonawcą robót.
2. Dokonanie oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie złożonych ofert i dokumentów stanowiących załączniki do ofert (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania).
II. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Miejsce wykonania zamówienia:
Mała Elektrownia Wodna będzie zlokalizowana na rzece Kwisie w km. 60+087 w miejscowości
Nowogrodziec w gminie Nowogrodziec, województwo dolnośląskie.
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 20 czerwiec 2014 r.
III. Sposób obliczania ceny
Oferowana cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, niezbędne przy
realizacji i odbiorze przedmiotu zamówienia i być opracowana na podstawie niniejszego zapytania
ofertowego oraz załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
Ceny należy podawać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, netto oraz podatek VAT (kwota oraz stawka
podatku).
IV. Zawartość oferty

Zawartość oferty określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
stanowiącego formularz oferty, który jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego:
www.phukobi.pl
Nie będą rozpatrywane oferty częściowe i alternatywne.
V. Kryteria i sposób oceny ofert
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o niżej przedstawione kryteria:
Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

30%

2.

Okres gwarancji

15 %

3.

Doświadczenie w realizacji obiektów w branży
energetyki wodnej o wartości min. 3,5 mln PLN netto
(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100)
wykonanych po 1 stycznia 2007 r.

55 %

Razem

100%

Łączna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
S = C x 30% + G x 15 % + D x 55 %
gdzie: S - suma uzyskanych punktów
C - punkty z kryterium cena
G - punkty z kryterium okres gwarancji
D - punkty z kryterium doświadczenie w realizacji obiektów w branży energetyki wodnej o wartości
min. 3,5 mln PLN netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) wykonanych po 1
stycznia 2007 r.
Kryterium 1 - Cena urządzenia
C = (Cmin / Cof) x 100

gdzie: Cmin -najniższa cena wśród złożonych ofert
Cof – cena danej oferty
C- ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Kryterium 2 – Okres gwarancji
G = (Gof/ Gmax) x 100

gdzie: Gof – proponowany okres gwarancji danej oferty
Gmax – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert
G- ilość przyznanych punktów za kryterium okres gwarancji danej
oferty
Uwaga: jeżeli Gmax w ramach złożonych ofert przekroczy okres 5
lat, do kalkulacji punktów za Kryterium 2 przyjęty zostanie Gmax =
5 lat.

Kryterium 3 – Doświadczenie w realizacji obiektów w branży energetyki wodnej o wartości min.
3,5 mln PLN netto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) wykonanych po 1 stycznia
2007 r.
D= (Dof/Dmax) x 100
gdzie: Dof – Doświadczenie w realizacji obiektów w branży energetyki wodnej o
wartości min. 3,5 mln PLN brutto (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy
złotych 00/100) wykonanych po 1 stycznia 2007 r.
Dmax – największa liczba wykonanych od 1 stycznia 2007 r. obiektów w
branży energetyki wodnej wśród złożonych ofert
D – ilość przyznanych punktów za kryterium doświadczenie w realizacji
obiektów w branży energetyki wodnej o wartości min. 3,5 mln PLN netto
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(słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) wykonanych po 1
stycznia 2007 r.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Oferentem.
VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Miejsce: ul. Obrońców Westerplatte 26, 58-700 Bolesławiec
Sposób: forma papierowa (pocztą, osobiście lub przez kuriera).
Termin składania ofert: do dnia 7 maja 2013 r. do godz. 16:00.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom.
VII. Rozstrzygnięcie / wybór oferty
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia
terminu składania ofert.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego:
www.phukobi.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego.
VIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00 jest Janusz Kolator,
tel.: 075 732 48 38 lub 601 563 993.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Specyfikacja robót budowlanych – kosztorys
Załącznik nr 3 – Warunki umowy Zamawiającego z generalnym wykonawcą robót.

Z poważaniem,

.................................................................
(podpis osoby upoważnionej)
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