Kędzierzyn-Koźle 16.10.2013

Zaproszenie do złożenia oferty.
Zamawiający :
SOLVECO S.A.
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa
NIP: PL 525-15-69-622
REGON: 011140652
Kapitał zakładowy: PLN 4.127.119 (wpłacony w całości)
Numer KRS: 0000363760, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Zakup i wdrożenie innowacyjnej
technologii produkcji i oczyszczania rozpuszczalników organicznych „
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Nr umowy : UDA-POIG.04.04.00-16-014/08.00 z dnia 30.12.2008
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i montaż urządzeń załadowczo –
rozładowczych w ramach realizacji powyższego projektu.
1. Zakres przedmiotu zapytania:
1.1. Zakup i montaż dwóch węży dolnych DN 80– załadowczych z samozrywnymi
zaworami oraz złącza awaryjne.
1.2. Zakup i montaż jednego węża hermetyzacyjnego DN 50, załadowczego wraz z
zaworami i złączem awaryjnym.
1.3. Zakup i montaż dwóch węży rozładowczych dolnych DN 80 wraz z zaworami i
złączem awaryjnym.
1.4. Zakup i montaż jednego węża hermetyzacyjnego DN 50, rozładowczego wraz z
zaworami i złączem awaryjnym.
1.5. Demontaż i przeniesienie jednego istniejącego ramienia górnego na nowe stanowisko
(Pełna dokumentacja TDT w posiadaniu Inwestora)
1.6. Uzgodnienia dotyczące kontroli uziemnienia, sygnałów przepełnienia itp. w
porozumieniu z firmą wykonującą automatykę na Zakładzie Solveco S.A.
1.7. Zakup i montaż schodów opuszczanych na cysternę.

1.8. Montaż i uruchomienie urządzeń.
1.9. Próby ciśnieniowe.
1.10. Projekt TDT
1.11. Badania odbiorowe.
1.12. Dokumentacja odbiorowa TDT.
Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin realizacji 30.01.2014 r.
2. Oferta powinna zawierać :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potwierdzenie zakresu wykonania zadania.
Cenę za zakup, montaż i uruchomienie.
Rabaty i upusty jakie Państwo oferujecie i od czego zależą.
Warunki i formę płatności.
Termin wykonania.
Gwarancje z wyszczególnieniem, które elementy są nimi objęte.
Ubezpieczenie, czy firma Państwa jest ubezpieczona na wypadek ryzyka strat
spowodowanych przez Państwa usługę. Jeżeli tak to do jakiej sumy. Kopia polisy
ubezpieczeniowej.
8. Okres ważności oferty. Proponujemy min 60 dni.

3. Warunki jakie powinien spełniać Oferent złożone w postaci Oświadczenia.
1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania prac i czynności będących przedmiotem
zamówienia.
3. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz
pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, w szczególności dysponuje
osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zadania.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
5. Wykonywał prace odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia. Oferent może przedstawić lub wskazać referencje.
6. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej.
7. Udzieli minimum 36- miesięcznego terminu (propozycja) gwarancji i rękojmi na
komplet robót będących przedmiotem zamówienia;
8. Nie wszczęto wobec Oferenta postępowania o ogłoszenie upadłości lub, co do którego
nie ogłoszono upadłości.
9. Złożył wymagane przez Zamawiającego oświadczenie.
10. Wyraża zgodę, na przeprowadzenie przez przedstawicieli Zamawiającego wizytacji,
audytu kontrolnego w firmie oferenta, sprawdzenia prawdziwości oświadczenia , wizji
lokalnej w zakładzie Oferenta oraz na wykonywanych przez oferenta robotach. Oferent

godzi się na udostępnienie przedstawicielom Zamawiającego wszelkich dokumentów i
informacji mogących mieć wpływ na niniejsze postępowanie.
4. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
1. Ofertę zawierającą dane jak w punkcie „2”.
2. Oświadczenie jak w punkcie „3”.
3. Oferta musi zawierać nazwę i numer realizowanego projektu w ramach PARP .
3. Do oferty można załączyć :
1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków jak w punkcie „3” :
1. Referencje,
2. Polisę ubezpieczeniową,
3. Aktualny KSR.
4. Bilans i RZiS za ostatni rok.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby przez osoby wskazane w dokumencie
upoważniającym do występowania w imieniu oferenta w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo (w tym wypadku pełnomocnictwo należy dołączyć do
oferty). Osoby te powinny złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których
Oferent naniósł zmiany.
5. Ofertę należy złożyć w terminie do 21.10.2013 do godz.14:00 w formie :
1. elektronicznej e-mail , na adres : aszczelina@solveco.pl, tnieuzyla@solveco.pl
lub
2. Papierowej : SOLVECO S.A. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15.

6. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny i nie poniesie żadnych kosztów spowodowanych
wydatkami lub stratami poniesionymi przez Oferenta w związku z wizytami i oględzinami
miejsca wykonywania świadczenia, ani żadnymi innymi aspektami związanymi z
przygotowaniem oferty.
7. Kryteria wyboru ofert.
1. Kryterium 1 – cena 80%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów, pozostałe będą wycenione wg wzoru
Ocena = (Cena najniższa/Cena badana ) x 10
2. Kryterium 2 – termin realizacji 10%
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.01.2014
3. Kryterium 3 –udzielona gwarancja oraz jakość potwierdzona referencjami 10%

4. Następnie uzyskane punkty będą pomnożone przez wagi kryteriów :
1. cena x 0,8
2. termin realizacji x 0,1
3. gwarancja i jakość x 0,1
Artur Szczelina
Kierownik Inwestycji
aszczelina@solveco.pl

Tatiana Nieużyła
Koordynator Inwestycji
tnieuzyla@solveco.pl
tel. 782 388 799

