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Przebudowa świetlików dachowych oraz termoizolacja pokrycia dachowego
hal przemysłowych
Data publikacji: 04.09.2017

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Nazwa zamawiającego

DOBROWOLSKI SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1052311

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na wykonanie robót budowlanych stanowiących treść niniejszego zapytania należy dostarczyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.09.2017
roku do godziny 16:00 do siedziby zamawiającego we Wschowie przy ul. Obrońców 26 a lub przesłać pocztą elektroniczną w postaci załącznika pliku pdf
w wyznaczonym powyżej terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.bombinski@dobrowolski.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Bombiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 763 416

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

do dnia 19-09-2017

Edytuj
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Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka oraz przebudowa świetlików dachowych hal przemysłowych oraz wykonanie termoizolacji dachu dwóch hal
przemysłowych polegająca na ułożeniu nowej warstwy izolacyjnej w postaci płyt styropianowych oraz papy dachowej. W ramach prac należy uwzględnić
również wymianę rynien i opierzenia jak również wymianę instalacji odgromowej wraz z poświadczeniem jej skuteczności odpowiednimi świadectwami
badań. Łączna powierzchnia dachu podlegająca modernizacji wynosi 3100 m 2, liczba świetlików dachowych wynosi 6 każdy po 55,30 m 2 - materiał płyta
poliwęglanowa. Pokrycie dachu ma zostać wykonane ze styropapy grubości 10 cm + papy nawierzchniowej. Projekt przebudowy świetlików oraz pokrycia
dachowego hal jest do wglądu w siedzibie zleceniodawcy.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: wschowski Miejscowość: Wschowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac modernizacyjnych świetlików dachowych oraz wykonanie termoizolacji połaci dachowych hal
przemysłowych w ramach projektu "Adaptacja dwóch hal na potrzeby budowy prototypów", na który zamawiający otrzymał dofinansowanie na
podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0468/16-00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjno-remontowych polegających na ; 
1. Hala montażu cystern 
- wymiana świetlików dachowych 
- oczyszczenie i zagruntowanie istniejącej warstwy dachowej 
- montaż izolacji ze styropapy i papy nawiarzchniowej 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wymiana obróbek blacharskich 
- wymiana instalacji odgromowej 
2. Hala białego montażu sprzętu ciężkiego 
- oczyszczenie i zagruntowanie istniejącej warstwy dachowej 
- montaż izolacji ze styropapy i papy nawiarzchniowej 
- wymiana rynien i rur spustowych 
- wymiana obróbek blacharskich 
- wymiana instalacji odgromowej

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

- Składanie ofert do 19.09.2017 
- Wybór oferenta do 22.09.2017 
- podpisanie umowy z Wykonawcą 29.09.2017 
- realizacja zamówienia najpóźniej do 31.12.2017 r. (potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego 
bez uwag Zamawiającego).

Załączniki

Formularz Oferty

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w wykonywaniu prac remontowych dachów o powierzchni
powyżej 2000 m 2 poświadczonym odpowiednimi referencjami od zleceniodawców. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych

poświadczeń wykonanych robót w przypadku uznania dostarczonych referencji za niewystarczające.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/320763
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poświadczeń wykonanych robót w przypadku uznania dostarczonych referencji za niewystarczające.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące: 
- dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty
zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące: 
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy dołączonego do oferty
zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert ; 
1. Kryteria formalne - oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach ; 
- formularz ofertowy został dostarczony po terminie wskazanym w zapytaniu 
- formularz ofertowy nie został wypełniony w całości 
- oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia a w szczególności nie zawiera elementów stanowiących opis zamówienia oraz zawiera inny
termin wykonania niż określony w zapytaniu 
- okres oferowanej gwarancji na wykonane prace i materiały jest krótszy niż 60 miesięcy. 
2, Kryteria  
1. Łączna cena netto w PLN - 70 pkt 
2. Okres gwarancji w miesiącach - 30 pkt 
Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania we wszystkich kryteriach wynosi 100 pkt. 
Kryterium „Łączna cena netto w PLN” będzie oceniane na podstawie podanej ceny netto w PLN. Oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę uzyska 70
punktów, a ilość punktów przyznanych danej ofercie obliczana będzie według wzoru: 

najniższa cena netto w PLN przedstawiona w ofertach 
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 70 (waga punktowa) 
cena netto w PLN oferty badanej  

Kryterium „OKRES GWARANCJI W MIESIĄCACH” będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji (w miesiącach). Oferta
zawierająca najdłuższy okres gwarancji, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 30 pkt., a ilość punktów przyznanych danej ofercie obliczana
będzie według wzoru: 

okres gwarancji w badanej ofercie 
Liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 30 (waga punktowa) 
najdłuższy okres gwarancji przedstawiony w ofertach 

Obliczenie ostatecznej punktacji: 
Suma punktów uzyskanych w obydwu kryteriach stanowić będzie ostateczną punktację przyznaną na etapie oceny poszczególnych ofert.  
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Zamawiający może również unieważnić postępowanie
ofertowe, a także pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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:  
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w taki 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.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

DOBROWOLSKI SP. Z O.O.

Adres

Obrońców Warszawy 26A

67-400 Wschowa
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67-400 Wschowa
lubuskie , wschowski

NIP

6971897585

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0468/16-00

Liczba wyświetleń: 47

 Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27
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