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Warszawa , dnia 23.04.2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2020/0062/P/NP
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie nam przez Państwa oferty zgodnie z niniejszym
zapytaniem ofertowym na :

Budowa kotłowni gazowej przy ul. Żurawia 32 Katowice w budynku istniejącej kotłowni
węglowej.
Podstawą przygotowania oferty powinny być poniższe informacje:
I.

Przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem 1

II. Wymagania handlowe – zgodnie z załącznikiem 2
III. Warunki dostawy (INCOTERMS 2010) - zgodnie z załącznikiem 2
IV. Termin realizacji : 2020-08-31 r.
V. Warunki płatności : 30 dni od daty otrzymania faktury . Zamawiający zgodnie z zał. Nr 1 dopuszcza płatności
częściowe
VI. Oferta powinna zawierać:
a. cenę ryczałtową jednostkową netto osobno za :
1.Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem wykonawczym – część budowlana
2.Wykonanie prac elektrycznych i AKPiA zgodnie z projektem wykonawczym – część elektryczna i AKPiA
3.Wykonanie prac montażowych dotyczących technologii zgodnie z projektem wykonawczym – część
technologiczna
oraz cenę ryczałtową sumaryczną netto całego tematu,
b. termin obowiązywania oferty,
c. termin zapłaty,
d. termin realizacji zamówienia,
e. warunki gwarancji jakości i rękojmi (okres i zakres),
f. numer identyfikacyjny oferty zgodny z zapytaniem ofertowym,
g. koszt wykonanej dokumentacji technicznej, DTR i certyfikatów lub wymaganych prawem zaświadczeń,
h. aktualny odpis z KRSu lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
i. oświadczenie dostawcy zgodne z załącznikiem nr 3.

VII. Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady (czas trwania i zakres): minimalny okres: 24 miesiące od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru / dostawy.
VIII. Warunki serwisowania, w tym reakcja serwisu na gwarancji i po jej wygaśnięciu: 24 godziny od momentu
pisemnego wezwania serwisu
IX. Inne warunki udziału w postępowaniu :
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a) Wykwalifikowana kadra posiadająca uprawnienia energetyczne G1, G2, G3, na stanowisku Eksploatacji.
Przynajmniej jeden pracownik z uprawnieniami G1, G2, G3 na stanowisku Dozoru - wykonawca sam wystawia
Polecenie Pisemne

b)wypełnienie formularza Kwestionariusz bhp dla oferenta – załącznik dostępny na platformie
zakupowej,
c) w przypadku zatrudniania obcokrajowców zapewnienie przez wykonawcę w miejscu wykonywania
prac:
●

na stanowisku kierującego zespołem / kierownika robót – osoby mówiącej w języku polskim,
a także jeśli to wymagane, posiadającej uprawnienia do prowadzonych przez nią prac,

●

tłumaczenia, w celu pełnego zrozumienia przez zatrudnione osoby, instrukcji i procedur oraz
innych przekazanych przez zamawiającego informacji,

c) przekazanie przez wykonawcę, najwcześniej w dniu podpisania umowy a najpóźniej przed dniem
rozpoczęcia prac, niżej wymienionych informacji:
●

wykazu pracowników/podwykonawców, którzy będą realizować kontrakt, zawierającego imiona
i nazwiska wraz z aktualnymi numerami dokumentów tożsamości, terminami ważności badań
lekarskich i szkoleń okresowych bhp oraz terminami ważności dodatkowych uprawnień
wymaganych przy realizacji zleconych prac;

Powyższe informacje przekazywane są w celu realizacji umowy i będą przetwarzane zgodnie z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawartym w umowie, który Wykonawca ma obowiązek przekazać pracownikom
realizującym umowę.
●

dokumentów, które wykonawca i jego podwykonawcy powinni przedstawić do wglądu na
żądanie Zamawiającego:
-

świadectw badań lekarskich,

-

zaświadczeń ukończenia szkoleń bhp,

-

oryginałów świadectw kwalifikacyjnych z właściwym dla wykonywanych prac zakresem
uprawnień,

-

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), gdy są wymagane prawem,

-

dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników z IBWR (gdy dotyczy), planem
BIOZ (gdy

dotyczy) oraz z wymaganiami wewnętrznymi Zamawiającego, do których

Wykonawca został zobowiązany,
-

dokumentów

potwierdzających

przeprowadzenie

badań

i

przeglądów

sprzętu

wykorzystywanego przy realizacji prac i dopuszczenia dozoru technicznego (gdy
wymagane).
X. Ochrona danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 6
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XI. Wykonawca po zawarciu umowy jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu PLAN ORGANIZACJI
ROBÓT w formie ustalonej z Zamawiającym , która wynika z obowiązującej procedury w Grupie Veolia" ,
na etapie składania ofert nie jest to konieczne.
Przed złożeniem oferty Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnych

XII.

( Załącznik nr 5). Wszelkie zastrzeżenia dotyczące terenu budowy zgłoszone po złożeniu Oferty nie
mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego w zakresie
wynagrodzenia lub terminu zakończenia robót.
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i złożone bez wizji lokalnej zostaną

XIII.

odrzucone.
XIV.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XV.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:
- w kwestiach formalnych związanych z prowadzonym postępowaniem:
Grzegorz Brandys, m: 664 772 187, Grzegorz.brandys@veolia.com
- w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotów postępowania oraz wizji lokalnej :
Marek Nowak, m: 667 620 714, marek.nowak@veolia.com

XVI.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

1.

Załącznik 1 – Opis Przedmiot Zamówienia

2.

Załącznik 2 - Wzór Umowy

3.

Załącznik 3 – Oświadczenie Dostawcy

4.

Załącznik 4 – "Wymagania bhp, ppoż. i ochrony środowiska",

5.

Załącznik 5 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

6.

Załącznik 6 – Ochrona danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

7.

Załącznik 7 - Projekt Wykonawczy ( część budowlana)

8.

Załącznik 8 - Projekt Wykonawczy ( część elektryczna i AKPiA)

9.

Załącznik 9 - Projekt Wykonawczy ( część technologiczna)

Z góry dziękujemy za złożenie oferty i możliwość nawiązania współpracy. W przypadku rezygnacji ze złożenia
oferty, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie na adres e-mail :Grzegorz.brandys@veolia.com.
Na Państwa ofertę będziemy oczekiwać do dnia 14-05-2020 r.
Z poważaniem

Grzegorz Brandys

Opracowała: Janina Przerywacz

Data aktualizacji: 2019/03/07

ZZ-01-00-05
Data opracowania:

Proces: ZZ - Zakupy materiałów i usług

2019/03/07

Zapytanie ofertowe

Strona : 4

/4

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego
..../........./.......

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

DOSTAWCY

Składając ofertę w postępowaniu nr ........... na: .....................................................................
oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż: w ciągu ostatnich 2 lat
przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub
wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania oraz nie odstąpiliśmy po wyborze naszej oferty od realizacji zamówienia z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
a) w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
b) Firma nie znajduje się w sporze z Zamawiającym dotyczącym dostaw, usług i robót budowlanych
wykonywanych na rzecz Spółki ……………………………………..…………………
c) Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
d) Firma będąca:
osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowoakcyjną / osobą prawną / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplementariusz /
urzędujący członek zarządu *) nie został(a)
prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
e) wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia,
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

dnia
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
*)

– niepotrzebne skreślić (brak wykreślenia powoduje wadliwość oświadczenia)
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