FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPIERANIA INNOWACJI
Gdańsk, 19 lipca 2017 r.
Zapytanie ofertowe
dot. malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej
(kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku
W związku z realizacją umowy pożyczki z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr
UUP.POIG.03.00.02.02 na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, której przedmiotem jest
wykonanie prac niezbędnych do skalowania produkcji oraz upowszechnienia metody TREG służącej
leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci, zapraszamy Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego
celem jest wyłonienie wykonawcy usługi malowania wraz z przygotowaniem otworów montażowych
dla wentylacji mechanicznej (kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
1. Zamawiający
PolTREG S.A.
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 9571079577
Sposób uzyskania informacji dotyczących zapytania:
e-mail: office@poltreg.tech
2. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi malowania wraz z przygotowaniem otworów
montażowych dla wentylacji mechanicznej (kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr
27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
3. Wymagana specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania:
Zakres rzeczowy zapytania obejmuje:
1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku z uprzednim ich gruntowaniem - łączna
powierzchnia malowania to ok 170 m2,
2. Demontaż haczyków i kołków wraz z zaszpachlowaniem dziur przy użyciu masy szpachlowej,
3. Wykonanie przekuć ścian koniecznych do montażu kanałowej wentylacji mechanicznej wraz z
obrobieniem otworów wg wskazań wykonawcy instalacji mechanicznej,
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.



4. Termin wykonania przedmiotu zapytania
Termin wykonania: 4 tygodnie od momentu podpisania umowy.
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Termin wykonania Zamówienia jest jednym z kryteriów oceny.
5. Obligatoryjne warunku udziału w postępowaniu ofertowym dotyczące potencjału
wykonawcy
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (lub – w stosownym przepadku – dysponuję osobami
posiadającymi takie uorawnienia).
2.
Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pozwalającej na prawidłową realizację
zamówienia.
3.
Dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
prawidłowego wykonania zamówienia.
4.
Pozostawanie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej niezakłóconą i prawidłową
realizację zlecenia.
Weryfikacja powyższych kryteriów nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Ofertę
podmiotu niespełniającego ww. kryteriów uznaje się za odrzuconą.
6. Wymóg bezstronności. Konflikt interesów jest jednoznaczny z wykluczeniem oferenta z
postępowania
Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
Ofertę podmiotu spełniającego definicję podmiotu powiązanego z Zamawiającym uznaje się za
odrzuconą.
7. Kryteria wyboru ofert:
Do zdobycia w postępowaniu jest maksymalnie 100 pkt., zgodnie z niżej opisanymi warunkami oceny.
 cena netto (80%)
Sposób przyznania punktacji:
 oferta z najniższą ceną otrzymuje 80 punktów,
 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej 80x(X÷Y),
gdzie: X = najniższa cena, Y = cena ocenianej oferty.
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 Termin wykonania przedmiotu zamówienia (20%)
Sposób przyznania punktacji:
 oferta z najkrótszym okresem koniecznym do wykonania zamówienia 20 punktów,
 pozostałe oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej 20x(X÷Y),
gdzie: X = najkrótszy oferowany okres konieczny do wykonania zamówienia (wyrażony w
tygodniach), Y = okres konieczny do wykonania zadania (wyrażony w tygodniach) ocenianej
oferty.
W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wybrany ostateczny wykonawca zamówienia,
którym zostanie podmiot, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów, obliczonych w sposób
wskazany powyżej. W trakcie analizy ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów o dodatkowe
informacje lub spotkanie w siedzibie firmy w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących
złożonych ofert.
Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 25 lipca 2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej zamawiającego www.poltreg.tech pod niniejszym
zapytaniem ofertowym.
8. Kryteria formalne ofert
1. Oferta musi zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
zawierającym oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz spełnieniu innych
warunków udziału w postępowaniu.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
3. Oferta powinna być ważna przez okres 90 dni od terminu składania ofert.
4. Cena musi być podana w złotych polskich (netto i brutto) i musi być ceną ostateczną,
sumaryczną, obejmującą wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia.
5. Nie dopuszcza się wariantowości oferty.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego/-ych do reprezentacji przedstawicieli oferenta.
9. Termin i forma składania ofert
Termin składania ofert: 24 lipca 2017 r.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny
ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Forma składania ofert – do wyboru przez oferenta:
 Wersja elektroniczna (w formie podpisanego skanu) przesłana na adres office@poltreg.tech.
Przesłanie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia oferenta z obowiązku przesłania podpisanej
wersji papierowej oferty na adres Zamawiającego, przy czym w tym przypadku o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu elektronicznej wersji oferty na wskazaną powyżej skrzynkę
poczty elektronicznej Zamawiającego, lub
 Wersja papierowa dostarczona osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego, przy
czym o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru ofert bez dokonania wyboru żadnej oferty,
na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. Z tytułu powyższych działań Zamawiającego
Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
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Załącznik nr 1
…….miejscowość………, dnia ……..data…….. r.
Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe
dot. malowanie wraz z przygotowaniem otworów montażowych dla wentylacji mechanicznej
(kanałowej) w pomieszczeniach 306 i 307 w budynku nr 27 Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
w Gdańsku
W odpowiedzi na zapytanie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania
zamówienia.
1. Wykonawca – dane teleadresowe
Wykonawca: …….…………………..
Adres: …….…………………..
NIP1 …….…………………..
tel. …….…………………..
e-mail: …….…………………..
2. Kopia KRS/wpisu do ewidencji działalności gospodarczej2
Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego jako załącznik (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego
danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji
o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru
Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl lub na podstawie zaświadczenia o wpisie w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
3. Propozycja całkowitej ceny brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia:
Łączna cena netto wynosi ……………… zł (Słownie:……………………………………………).
Cena brutto wynosi: ……………… zł
4. Okres od momentu zawarcia umowy konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia:
Łączny okres od momentu zawarcia umowy do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia
wynosi ……………………………… tygodni (słownie:…………………………..)
Dopuszcza się wykonanie przedmiotu zamówienia przed upływem deklarowanego w niniejszym
ustępie okresu po uzgodnieniu wcześniejszego terminu z zamawiającym, zachowując wszelkie
wymogi technologii zgodnie ze sztuką zawodową.

.........................., dnia ....................
Miejscowość

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
występowania w imieniu Wykonawcy3

1

Jeśli dotyczy
Jeśli dotyczy

2
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1.

2.
3.
4.

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków
Składając ofertę oświadczam, że:
Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania (lub – w stosownym przepadku – dysponuję osobami
posiadającymi takie uprawnienia).
Posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia.
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Pozostaję w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej niezakłóconą i prawidłową
realizację zlecenia.

.........................., dnia ....................
Miejscowość

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
występowania w imieniu Wykonawcy4

do

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczamy, że nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiane jako wzajemne
powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.

.........................., dnia ....................
Miejscowość

...................................................................
Podpis osoby (osób) upoważnionej
występowania w imieniu Wykonawcy5

3

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
5
Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
4
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