Białystok 12.07.2018r.
ANSAM sp z o.o.
15-166 Białystok
ul. Antoniewicza Jerzego 32
KRS 0000430268
NIP 9662086100
REGON 200717660
tel/fax 856545007

Zapytanie ofertowe nr 2/S/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowego typu urządzeń
pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w skali mikro” dofinansowanego przez
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach
programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych
Technologii Środowiskowych”
firma zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z adaptacją rozpoczętej budowy
na potrzeby prac badawczo-rozwojowych.

Kod CPV
45000000-7 Roboty budowlane
I.

Zamawiający:
ANSAM sp z o.o.
15-166 Białystok
ul. Antoniewicza Jerzego 32
KRS 0000430268

II. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie
zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do
przeprowadzenia prac B+R związanych z wdrożeniem nowego produktu - elektrowni
wiatrowej opartej na modułach 0,6 kW.

Prace polegają na adaptacji na potrzeby projektu rozpoczętej budowy położonej w
Białymstoku, przy ulicy Azaliowej, działki nr 892/2 i 892/3, zgodnie z posiadanym
pozwoleniem na budowę i projektem wykonawczym.
A. Projekt wykonawczy jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w terminie do
26.07.2018r. Kopia zostanie udostępniona lub wysłana pod warunkiem dostarczenia
oświadczenia o zachowaniu poufności.
B. Wykonując przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania go
zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy
technicznej oraz Prawem budowlanym.
IV. Termin realizacji zamówienia
do 31 października 2018.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią
wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia. Weryfikacja nastąpi na podstawie złożenia
wraz z ofertą oświadczenia.
VI. Kryteria oceny i wyboru ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Ilość punktów uzyskanych przez Oferenta zostanie ustalona wg wzoru:
P = (Smin/Sof) x 100
gdzie: Smin – najniższa cena netto wśród składanych ofert
Sof
– cena netto badanej oferty
P
– ilość przyznanych punktów
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w
oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert
Oferty należy składać w terminie do 27.07.2018 r. do godz. 8:00 (liczy się data wpływu):
▪ osobiście:
ANSAM sp z o.o.
15-166 Białystok
ul. Antoniewicza Jerzego 32
▪ pocztą lub kurierem:
ANSAM sp z o.o.
15-166 Białystok
ul. Antoniewicza Jerzego 32
▪ e-mailem na adres:
biuro@ansam.com.pl
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty wypełnione na formularzu oferty (wzór
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
▪ zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub
wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z
zamówieniem,
▪ zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu
umowy oraz osób realizujących zakres zamówienia pod warunkiem spełnienia
wymagań zapytania ofertowego,
▪ wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia
wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie
wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IX. Rozstrzygnięcie/wybór oferty
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni od daty
zakończenia terminu składania ofert.
X. Informacje i wymagania dodatkowe
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w
trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia
okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy:
▪ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
▪ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
Sposób przygotowania oferty:
Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi
załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione według Załącznika nr 1 do
niniejszego zapytania.
Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą
stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.
Sposób obliczania ceny oferty:
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem
oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie
przez cały okres obowiązywania umowy.
W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc
po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto i cenę brutto.
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy,
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz
ofertowy, niekompletności oferty Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców
do uzupełnienia braków.
XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Pan Andrzej Domański:
▪ tel. 602309905
▪ e-mail: biuro@ansam.com.pl
XII. Załączniki do zapytania ofertowego:
▪ Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………
będąc świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania
korzyści majątkowych niniejszym składam/y ofertę w postępowaniu nr 1/G/2018 i oświadczam/y,
iż:
- Zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie wnoszę/simy
do nich żadnych zastrzeżeń, będąc w pełni związanym/i zawartymi w nim postanowieniami i
zasadami;
- Uważam/y się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
- W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuje się do zawarcia Umowy z Zamawiającym w
miejscu i czasie przez niego wskazanym i zrealizowaniu zamówienia,
- Poniższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z
realizacją zamówienia,
- Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem projektu, zgodnie
z treścią Zapytania, tj. „Przez powiązanie 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawianiu 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”
- Oświadczam/y, iż prowadzę/imy działalność gospodarczą i posiadam/y niezbędną wiedzę i
doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam/y
faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje/my prawami,
potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
- Oferuję wykonanie całości zamówienia za kwotę:
netto: …………………………………….
netto słownie: ………………………………………………………….
brutto: ………………………………………….
brutto słownie: ………………………………………………………..

…………………………………………………….
miejscowość, data
…………………………………………..
Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcę

