Obroty, 01.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021
na roboty budowlane – rozbudowa budynku zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” i
roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, co, instalacja wentylacyjna, roboty elektryczne
1. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:

Barkas Sp. J. E.Świderek, G.Świderek, A.Skorupińska
Obroty 3a
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711810759
KRS: 0000405172
Tel.: +48 94 354 38 26
tel./fax: +48 94 354 38 94
E-mail: biuro@barkas.pl
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego
„BARKAS” na działce nr 62, obręb Obroty, gmina Kołobrzeg. Szczegółowy zakres prac zawiera Projekt
Budowlany rozbudowy z przebudową zakładu przetwórstwa rybnego „BARKAS” oraz Przedmiar robót
będące do pobrania w siedzibie zamawiającego.
2.2. W celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma możliwość dokonania
wizji lokalnej miejsca realizacji inwestycji i rozpoznać wszelkie uwarunkowania, które mogą mieć wpływ na
przyszły proces realizacji zadania. Wizja lokalna jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.0015.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Panem Grzegorzem Świderkiem, tel. 600 312 676, e-mail:
grzegorz@barkas.pl
2.3. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w
dokumentacji technicznej pod warunkiem, że spełniają te same założenia techniczne oraz zagwarantują one
uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie.
2.2 Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz
standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
2.3 Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu
określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w
zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
2.4 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie.
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2.5 Przedmiot zamówienia objęty jest zakresem operacji pt. „Przebudowa i rozbudowa Zakładu Rybnego
„BARKAS” wraz z zakupem maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu” dofinansowanej
w ramach działania Przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie Priorytetu 5.
Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo I Morze”.
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TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłuższy niż termin
wynikający z oferty wybranej przez Zamawiającego. Za zrealizowany przedmiot umowy uważa się podpasanie
przez strony protokołu odbioru robót, bez usterek które wykluczają działanie instalacji.
3.2 Miejsce wykonania zamówienia: Obroty 3a, 78-100 Kołobrzeg, działki ewidencyjne nr 62 w obrębie Obroty,
Gmina Kołobrzeg.
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA

4.1 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada
w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środki finansowe lub zdolność kredytową,
w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
4.2 Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie
obiektu o charakterze magazynowym o wartości minimum 1.000.000 złotych netto.
2) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
a) Kierownik budowy (1 osoba) Wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Doświadczenie zawodowe: Minimum 5-letnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy
realizacji co najmniej trzech obiektów budowlanych o kubaturze nie mniejszej niż 3000 m3 każdy.
b) Inżynierowie budowy (minimum 3 osoby) Wymagane wykształcenie wyższe pełne (z tytułem mgr inż.)
w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych.
4.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Osoby wskazane przez Wykonawcę powinny
być stałymi, etatowymi pracownikami ze stażem pracy w firmie Wykonawcy min 1 rok przed terminem
złożenia oferty.
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INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY ORAZ WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT

5.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

Ocena punktowa

Strona 2 z 6

6

Kryterium 1
Cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zamówienia

Max 80 pkt./waga 80 %

Kryterium 2
Gwarancja należytego wykonania umowy

Max 20 pkt./ waga 20 %

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM
OCENY OFERTY
6.1 Kryterium nr 1 - Cena całkowita: waga 80% (CC)
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
𝐶𝐶𝑚𝑖𝑛
𝐶𝐶 =
× 100 𝑥 80% = ⋯ … … … … . 𝑝𝑘𝑡
𝐶𝐶𝑜
CC - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium „cena całkowita”
CCmin ofert - najniższa zaoferowana cena (zł) spośród wszystkich badanych ofert
CCo - cena zaoferowana w ofercie badanej (zł)
6.2 Kryterium 2 – Gwarancja należytego wykonania umowy w wysokości 5% procent całkowitej wartości
robót określonych w umowie: waga 20 % (G)
𝐺=

𝐺𝑚𝑖𝑛𝑖
× 100 𝑥 20% = ⋯ … … … … 𝑝𝑘𝑡
𝐺𝑜

G - liczba punktów dla badanej oferty w kryterium
Gmin – okres gwarancji oferty o najniższym poziomie
Go – okres gwarancji badanej oferty
Gwarancja (w skali od 24 m-cy ÷ 48 m-cy)
Przy wyliczaniu punktacji jako max gwarancję Zamawiający będzie przyjmował okres 48 m-cy, nawet jeżeli
Wykonawca zaoferuje dłuższą. Oferty zawierające gwarancję krótszą niż 24 m-cy lub nie zawierające informacji
o okresie gwarancji będą odrzucane. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
6.3 Wynik końcowy obliczony zostanie na podstawie następującego wzoru:
W = CC + G
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów, wynikającą
z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Obliczenie będzie dokonane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
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TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
7.1 Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2021r. o godz.14:00.
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7.2 Ofertę można składać wyłączne w formie papierowej w siedzibie firmy w godzinach od 07:00 do 15:00
od poniedziałku do piątku.
7.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2020 o godzinie 14:00 w siedzibie zamawiającego w Obrotach 3A,
78-100 Kołobrzeg,

8

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (W ODNIESIENIU DO
PODMIOTÓW POWIĄZANYCH)
8.1 W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im
udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) 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.
8.2 W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z
ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

9

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW ORAZ
OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
9.3 Do oferty należy dołączyć dokumenty wg następującej kolejności:
9.3.1
Oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,
9.3.2
W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, dołączyć pełnomocnictwo,
9.3.3
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
9.3.4
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
9.3.5
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją
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o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokumenty Wykonawca będzie obowiązany
złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym
w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
Dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.
9.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.7 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie
przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego
przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
9.8 Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi
obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym
podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
9.9 Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją
zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi
obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego
wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia obejmującego usługi w zakresie
projektowania, roboty budowlane oraz dostawy w ramach zadania inwestycyjnego.
9.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na
ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
9.11 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego
wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
9.12 Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę / osoby podpisujące
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do
oferty pełnomocnictwa.
9.13 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę / osoby podpisujące ofertę.
9.14 Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów dołączonych do oferty musi być
potwierdzona przez osobę / osoby podpisujące ofertę, zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9.15 Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów, których brak stwierdzono w toku badania
ofert
9.16 Wraz z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający informuje wszystkich
Wykonawców o wykluczeniu, odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie

10 POZOSTAŁE INFORMACJE
10.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z „Zasadami konkurencyjnego
wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, bez zastosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
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10.2 Niezwłocznie po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni wyniki oceny ofert na
stronie internetowej: www. barkas.pl oraz prześle informację o wyniku postępowania do wykonawców,
którzy złożyli oferty na adres poczty elektronicznej podany w formularzu oferty.
10.3 Wszelkie zapytania należy kierować drogą e-mail na adres: grzegorz@barkas.pl oraz poinformować
telefonicznie o ich wysłaniu Pana Grzegorza Świderka, tel. 600 312 676. Odpowiedzi zostaną udzielone
drogą e-mail i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.barkas.pl
10.4 Powody odrzucenia oferty:
a) jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) jeśli została złożona przez podmiot niespełniające warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
c) jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za wyjątkiem
sytuacji dopuszczonej w niniejszych Zasadach opisanych w pkt. 8.1 zapytania,
d) jeśli została złożona po terminie składania ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
10.5 Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych
szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny.
W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, oferta Wykonawcy zostanie
odrzucona.
10.6 Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co
najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 30 dni

12 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
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