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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

ZADANIE: 

"Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW  

w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o." 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Działania 1.6 „Promowanie 

wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu 

o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej 

kogeneracji”. 

 

 

1. Zamawiający: 

Zakład Drobiarski w Stasinie sp. z o. o. 

Stasin 13, 08-107 Paprotnia 

tel.: +48 602 398 877 

e-mail: lwiszniewski@stasin.pl  

strona internetowa: www.stasin.pl  

REGON: 140107028;  NIP: 8212390168;  KRS: 0000233124 

 

Adres do doręczeń:   Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. 

Stasin 13, 08-107 Paprotnia (KADRY) 

Godziny przyjęć korespondencji: od poniedziałku do piątku 700 – 1500. 
 

2. Tryb zamówienia 

Zamówienie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą 

konkurencyjności dla zamówień powyżej 50 tys. PLN netto, o której mowa 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 1 Zakładu 

Drobiarskiego w Stasinie Sp. z o.o. z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Procedury 

zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem zgodnie z wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji 

elektronicznej. 
 

6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 

Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

7. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 
 

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w  ofercie 

mailto:lwiszniewski@stasin.pl
http://www.stasin.pl/
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części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór 

oświadczenia znajduje się w załączniku nr 7 do ogłoszenia).  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za 

prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania 

podwykonawców, jak i za działania własne, w tym za uchybienia, zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub 

zaniedbania jego własnych pracowników. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania 

zamawiającemu, wraz z fakturami za wykonane etapy prac, pisemnych oświadczeń 

podwykonawców o otrzymaniu należnego wynagrodzenia za zlecone prace. 
 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy lub 

nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert. 
 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym jego 

etapie bez wyboru którejkolwiek oferty z uzasadnionych powodów, w szczególności 

gdy:  

− cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

− wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

wszczynania postępowania;  

− postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie 

sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.  

 

11. UWAGA: przedmiot zamówienia należy wykonać w warunkach funkcjonującego Zakładu 

prowadzącego produkcję w cyklu dwuzmianowym w ciągu 6 dni w tygodniu. W 

Zakładzie konieczny jest stały dostęp do energii elektrycznej i ciepła do celów 

technologicznych. Wyłączenia energii elektrycznej i ciepła technologicznego 

Wykonawca może dokonać jedynie za zgodą Zamawiającego.  

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW  

w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”. 

Zadanie realizowane w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 

dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 

ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” 

Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.  
 

Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie 

projektu i budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest 

produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu 

Drobiarskiego w Stasinie. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie instalacji systemu 

kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy 

elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej min. 1,100 MWth poprzez adaptację 

w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165, 

wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie 

wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi 

w trybie „pod-klucz” w sposób gwarantujący możliwość udziału w systemie wsparcia dla 
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kogeneracji wysokosprawnej w formie Premii Gwarantowanej dla nowej małej jednostki 

kogeneracji zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2018 r. o promowaniu energii 

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – Dz. U. z 2019, poz. 42).  
 

CPV:  

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni 

i elektrociepłowni 

45000000-7 Roboty budowlane 

09123000-7 Gaz ziemny 

42111000-0 Silniki 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią 

elektryczną 

71300000-0 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie 

iskrowym 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

1. Wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Budowa układu 

wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie 

Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”, wykonanie projektów wykonawczych 

branżowych (niezbędnych do realizacji zadania wg zakresu dalej opisanego 

w systemie tzw. „pod klucz”) oraz dokumentacji powykonawczej. 
 

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo budowlane w oparciu 

o wykonany projekt budowlany, o którym mowa w pkt. 1. 
 

3. Wykonanie dokumentacji koncesyjnej wraz z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji dla jednostek o mocy 

zainstalowanej elektrycznej <1MW. 
 

4. Pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci 

w zakresie: włączenia Agregatu do sieci ZE, układu telemechaniki, układu pomiaru 

energii brutto oraz przebudowy punktów zasilania Zakład Drobiarski w Stasinie 

w sposób umożliwiający agregację profili zużycia na istniejących dwóch 

transformatorach do pokrycia przez energię elektryczną produkowaną przez 

jednostkę kogeneracji, będącą przedmiotem Zadania. Wykonawca uzgodni 

dokumentację elektryczną w zakładzie energetycznym oraz z Zamawiającym.  
 

5. Wykonanie projektów elektrycznych w oparciu o uzgodnione z Zakładem 

Energetycznym i Zamawiającym warunki przyłączenia do sieci. 
 

6. Modernizacja budynku kotłowni na potrzeby zabudowy w nim układu kogeneracji 

zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz instalacjami 

wewnętrznymi systemu kogeneracyjnego m.in.: gaz, wentylacja, energia 
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elektryczna, ciepło, spaliny, system kontroli i nadzoru itp. niezbędnymi dla 

poprawnej pracy jednostki kogeneracji. 
 

7. Wszystkie roboty towarzyszące, w tym zagospodarowanie terenu budowy, roboty 

zabezpieczające. 
 

8. Wykonanie przyłączy sanitarnych zewnętrznych w zakresie wpięcia instalacji 

kogeneracji w zakresie produkowanego przez nią ciepła użytkowego do istniejącej 

instalacji technologicznej w Zakładzie Drobiarskim w sposób umożliwiający pracę 

równoległą z istniejącymi kotłami gazowymi oraz pracę wyłącznie instalacji 

kogeneracji lub wyłącznie kotłów gazowych (na wypadek konieczności wyłączenia 

kogeneracji na czas napraw, konserwacji lub przeglądów). 
 

9. Dostawa i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego o łącznej mocy 

elektrycznej 999 kWel i łącznej mocy cieplnej min. 1100 kWth w oparciu o jeden 

agregat kogeneracyjny zasilany gazem ze stacji regazyfikacji LNG/gaz sieciowy 

(ziemny), miejsce przyłączenia instalacji – „stacja kliencka”. 
 

10. Wykonanie instalacji technologicznej i elektrycznej dla agregatu kogeneracyjnego, 

zabudowanego w adoptowanym do tego celu budynku kogeneracji. 
 

11. Wykonanie instalacji technologicznej magazynu ciepła o pojemności nie mniejszej 

niż 30 m3, o ciśnieniu roboczym 10 bar i max temp pracy 100°C. 
 

12. Wykonanie zewnętrznego układu sterowania i monitoringu SCADA dla układu 

kogeneracyjnego. 
 

13. Dostawa oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej. 
 

14. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA, wyprowadzenie mocy do nowej 

rozdzielni SN Zakładu Drobiarskiego w Stasinie, w tym dostawa transformatora 

1,25MVA, rozdzielni SN, NN oraz przebudowa punktów zasilania Zakładu 

Drobiarskiego w Stasinie. 
 

15. Dostawa i montaż pozostałych urządzeń oraz wykonanie odpowiednich instalacji 

niezbędnych dla prawidłowej pracy jednostki kogeneracji. 
 

16. Rozruch mechaniczny, elektryczny i technologiczny kompletnej instalacji do 

uzyskania zakładanego efektu technologicznego. 
 

17. Wykonanie dokumentacji w zakresie instrukcji obsługi i eksploatacji. 
 

18. Przekazanie do eksploatacji wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i dopuszczeń (w 

tym UDT) oraz pozwolenia na użytkowanie. 
 

19. Świadczenie usługi serwisu kompletnej instalacji wykonanej w ramach niniejszego 

Zamówienia w okresie gwarancyjnym 60 miesięcznym oraz pogwarancyjnym tj. do 

80 000 h (bez remontu kapitalnego) na podstawie odrębnej Umowy Serwisowej, 

której projekt stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

Wszystkie urządzenia, elementy itp. użyte do realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe 

(nieużywane) o dacie produkcji nie starszej niż 2019 r.  
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Zrealizowana inwestycja ma spełniać wymagania określone w obowiązujących na dzień 

odbioru przepisach prawnych. 

Zamawiający bezwzględnie wymaga aby przedmiot zamówienia spełniał kryteria nowej 

małej jednostki kogeneracji w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu 

energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 

Wykonawca udzieli co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, wszystkie 

inne wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę będzie 

obowiązywał przez 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Oferta musi być kompletna, musi zawierać specyfikację techniczną i obejmować wszystkie 

pozycje  ww. charakterystyki wraz ze schematem technologicznym i opisem modelu 

funkcjonalnego działania jednostki kogeneracji. 

 

Jeżeli w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak 

towarowy, producent, dostawca) materiałów, bądź wyposażenia lub normy, aprobaty, 

specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, bądź wyposażenia 

lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który 

powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne z opisywanym przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, bądź 

wyposażenie i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 

Wszelkie wątpliwości można zgłaszać zamawiającemu w trybie wniosków o wyjaśnienie 

treści dokumentów dotyczących ogłoszenia. 

 

Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania 

z terminem realizacji wskazanym w Ofercie Wykonawcy, lecz nie dłuższym aniżeli do dnia 

31 maja 2021 r. 

 

Z uwagi na fakt, iż w niniejszym postępowaniu przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe, 

wymogiem Zamawiającego w zakresie udziału Wykonawcy w postępowaniu jest, 

by Wykonawca, w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego 

przygotowania oferty, dokonał wizji lokalnej potwierdzonej przez przedstawiciela 

Zamawiającego, której celem jest uzyskanie od Wykonawcy stwierdzenia, iż zapoznał się 

z uwarunkowaniami terenowymi w miejscu planowanych prac, a także zdobył na własną 

odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć podpisane przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego potwierdzenie odbycia wizji lokalnej na wzorze 

stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia. 

W tej sprawie należy się kontaktować telefonicznie, ze stosownym (co najmniej  

3-dniowym) wyprzedzeniem z p. Łukaszem Wiszniewskim (dane kontaktowe:  

tel.: +48 602 398 877, e-mail: lwiszniewski@stasin.pl) 

 

 

III. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) 

 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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Wykonawca 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

d) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

e) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł (polisę lub inny 

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, wystawiony przez zakład 

ubezpieczeń wykonawca winien załączyć do oferty). 

 

2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić warunek 

posiadania odpowiedniego zaplecza oraz doświadczenia w realizacji zadań o 

wielkości, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego 

zamówienia.   

 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie przedmiotu zamówienia powinien: 

2.1. Winien dysponować odpowiednim personelem technicznym do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: 

wskaże do wykonania niniejszego zadania osoby, które posiadają uprawnienia 

budowlane w następujących specjalnościach (do wykazu należy dołączyć 

kserokopię ważnych i aktualnych uprawnień): 

2.1.1. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2.1.2. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia 

wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe, 

2.1.3. jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej, 

2.1.4. jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

2.1.5. jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje 

i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne i gazowe, 

2.1.6. jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej. 

 

Warunki uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy jedna osoba, którą 

dysponuje wykonawca posiada uprawnienia projektowe lub kierownicze w kilku 

branżach. Wszystkie osoby muszą posiadać minimum 5 lat doświadczenia 

zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) dot. stanowisk kierownika 

budowy/kierownika robót lub projektanta. 

 

Zamawiający wymaga również wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej 

4 osobami posiadającymi uprawnienia energetyczne i elektryczne kwalifikacyjne 

E dla grupy nr 1, grupy nr 2 oraz grupy nr 3 przy czym jedna z tych osób musi 

posiadać uprawnienia kwalifikacyjne D dla grupy nr 1, grupy nr 2 oraz grupy nr 3 

jednocześnie. Jako poświadczenie spełnienia tego wymogu do oferty należy 
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dołączyć kopie odpowiednich uprawnień dla poszczególnych osób poświadczone za 

zgodność z oryginałem. 

Poza wyżej wymienionymi osobami Wykonawca winien wskazać jedną osobę, 

posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w dziedzinie akustyki 

przemysłowej, która wykonała co najmniej dwie analizy oddziaływania 

akustycznego. 

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania należy przedłożyć w układzie 

zgodnym z załącznikiem nr 8 do niniejszej ogłoszenia. 

 

2.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wymóg aby Wykonawca zrealizował: 

2.2.1. W okresie ostatnich trzech lat przed dniem opublikowania niniejszego 

Zapytania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, na terenie UE, dostarczył i uruchomił układy kogeneracyjne o mocy 

elektrycznej znamionowej łącznej zamówień min. 8,0 MWe, w tym 

3 urządzenia o mocy elektrycznej znamionowej nie mniejszej niż 0,99 MW. 

W ramach ww. zadań Wykonawca winien zrealizować dostawy minimum 

trzech zespołów kogeneracyjnych w oparciu o producenta, typ i model 

agregatu gazowego wskazanego w ofercie. 

Wykaz należy przedłożyć w układzie zgodnym z załącznikiem nr 9 do 

ogłoszenia. 

Wykonanie powyższych zadań należy potwierdzić załączając referencje lub 

protokoły odbioru zawierające informacje o zrealizowanym zadaniu, terminie 

realizacji, jakości/prawidłowości wykonania oraz wartości zadania.  

2.2.2. Wykonawca winien być aktualnie związany przynajmniej 10 umowami na 

świadczenie usług serwisowych dla agregatu kogeneracyjnego tego samego 

producenta, który oferowany jest w ramach niniejszego postępowania. 

 

3. Informacje w zakresie wykluczenia wykonawców z postępowania: 

 

3.1. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca, w przypadku gdy w stosunku do 

Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszono upadłość 

firmy. 

3.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w Zapytaniu) 

dołączonych do oferty na dzień jej złożenia. Z treści dokumentów i oświadczeń 

musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki a 

jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia. W 

przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie 

wykluczony z postępowania. 

3.3. Wykonawcy, którzy nie zabezpieczyli oferty wadium przed upływem terminu 

składania ofert podlegać będą wykluczeniu i ich oferty zostaną odrzucone. 

 

4. Informacje w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

 

4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

(podmiotu trzeciego), musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 

10 do ogłoszenia. 
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4.1.1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub/oraz potencjał osobowy, lub/oraz doświadczenie, 

lub/oraz zasoby finansowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

4.1.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, 

do realizacji, których te zdolności są wymagane. 

4.1.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

4.2. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia: 

 

4.2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym 

przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

4.2.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 

4.2.3. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać, przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożenia umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 

4.2.4. Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców następujących oświadczeń 

i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia;  

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób 

uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy; 

c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa 

jako podmiotu zbiorowego; 

d) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, w przypadku składania oferty 

przez inną osobę niż umocowaną do reprezentowania Wykonawcy wg dokumentów 

rejestrowych; 
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e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

g) dokumenty potwierdzające wysokość ubezpieczenia działalności gospodarczej 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej; 

h) wykaz zrealizowanych robót oraz referencje potwierdzające doświadczenie 

wymagane w postępowaniu, z których jednoznacznie wynika, iż roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

z podaniem wartości i rodzaju robót oraz daty i miejsca ich wykonania; 

i) karta katalogowa oferowanego agregatu kogeneracyjnego; 

j) karta katalogowa prądnicy wchodzącej w skład oferowanego agregatu; 

k) wykaz osób w dyspozycji Wykonawcy, przewidzianych do realizacji zadania, 

z uwzględnieniem osób, które są wymagane przez Zamawiającego z wykazem 

realizowanych przez nie prac i robót potwierdzających wymagane przez 

Zamawiającego doświadczenie zawodowe na poszczególnych stanowiskach; 

l) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej poświadczonej przez przedstawiciela 

Zamawiającego; 

m) specyfikację techniczną obejmującą co najmniej kompletny agregat kogeneracyjny 

ze schematem sposobu powiązania jednostki kogeneracji z instalacjami 

technologicznymi Zamawiającego oraz elektryczną w zakresie wyprowadzenia mocy 

elektrycznej z jednostki kogeneracji do sieci elektroenergetycznej i na potrzeby 

Zakładu Zamawiającego; 

n) koszty eksploatacji i serwisowania całej, kompletnej instalacji dostarczonej 

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w okresie 10 lat w układzie kosztów za 

każdy kolejny rok (tj. do 80 000 motogodzin pracy Agregatu) oraz 

z wyodrębnieniem kosztów i czynności serwisowych dla minimalnego okresu 

gwarancji wynoszącego 60 miesięcy (tj. 40 000 motogodzin pracy Agregatu) wraz 

z: 

− aktualnym Harmonogram Przeglądów i Remontów oferowanego Agregatu 

Kogeneracyjnego oraz pozostałych urządzeń towarzyszących zgodnie z DTR 

Producenta. 

− listą wszystkich części eksploatacyjnych wnikających z ww. harmonogramu 

wg. DTR Producenta  

− pełnym serwisem olejowym (wymiany, analizy, dolewki). 

 

2. Informacje dodatkowe dotyczące oświadczeń i dokumentów: 

a) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania 

wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 

dokumentów; 

b) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty 

załączników do oferty, jej zmiany i wycofania, wadium wnoszonego w formie innej 

niż pieniężna, w tym na przedłużony okres związania ofertą, w wymienionych 

przypadkach dopuszczalna jest jedynie forma pisemna. 

2. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Wykonawca przesyła 

za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pliku edytowalnego. Adres poczty 

elektronicznej, na który należy kierować ww. korespondencję podano w punkcie I.1 

niniejszej specyfikacji.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję przesłaną na inny 

adres poczty elektronicznej lub doręczoną za pośrednictwem operatora pocztowego, 

osobiście lub za pośrednictwem posłańca w miejscach (a dla doręczeń pocztowych 

także: w godzinach) innych, niż wskazane w punkcie I.1. W takim przypadku 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezarejestrowanie korespondencji w 

wymaganym terminie, co jest równoznaczne z niezachowaniem tego terminu. 

4. Wszelkie czynności podejmowane przez wykonawcę w toku postępowania 

wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających 

uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy wykonawcy, chyba że 

zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego 

postępowania. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu 

postępowania zamawiający przekazuje przy pomocy środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego lub jego załączników.  

7. Jeżeli dokonana zmiana treści specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: 

Łukasz Wiszniewski, Kierownik ds. operacyjnych, tel. 602 398 877, w godzinach 

9:00 – 15:00. 
 
 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
 

Wykonawca przystępujący do postpowania ofertowego jest zobowiązany wnieść 

wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji w wysokości 150 000,00 zł 

(słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium 

w ustalonym terminie zostanie odrzucona. 
 

1. Forma wniesienia wadium: 

Wadium może być wniesione w jednej z następujących form:  

− pieniężna (przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy)  

− poręczeń bankowych,  

− gwarancji bankowych,  

− gwarancji ubezpieczeniowych. 
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W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona 

być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać przynajmniej 

następujące elementy:  

− nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

− określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

− kwotę gwarancji,  

− termin ważności gwarancji,  

− zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego  
 

2. Miejsce, sposób i termin wniesienia wadium: 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku Millennium nr rachunku 68 1160 2202 0000 0003 

6065 9354.  

W takim przypadku wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: 

„wadium – kogeneracja” oraz dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 

Wadium, niezależnie od formy należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, 

przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia 

przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 
 

3. Dokumenty, o których mowa powyżej, a w szczególności poręczenia bankowe, 

gwarancje ubezpieczeniowe muszą obejmować swym zakresem roszczenia 

Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w punkcie VI ust. 6 

niniejszego zapytania, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się 

o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swoim zakresem roszczenia 

Zamawiającego z tytułu związanych z postepowaniem o udzielenie zamówienia działań 

lub zaniechań, w stosunku do każdego z nich.  
 

4. Zwrot wadium: 

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium, nie później niż 

w terminie w terminie 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem wskazanych w specyfikacji 

przypadków utraty lub zatrzymania wadium, jeżeli 

− upłynie termin związania ofertą,  

− zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia,  

− zamawiający unieważni postępowanie.  

Zamawiający zwróci wadium w terminie do 7 dni roboczych na pisemny wniosek 

Wykonawcy: 

− który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,  

− który został wykluczony z postepowania,  

− którego oferta została odrzucona.  

Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium w terminie 7 dni roboczych po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy 
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5. Utrata wadium: 

Wykonawca utraci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli:  

− wycofa złożoną Ofertę po upływie terminu składania ofert. 

Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz zamawiającego 

w przypadku, gdy:  

− uchyla się od podpisania umowy bądź odmówi podpisania umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia na warunkach określonych w Ofercie i niniejszej 

Specyfikacji,  

− nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

− zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

6. Wadium obejmuje cały okres związania Ofertą. 
 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. ceny brutto za 

kompletną instalacją kogeneracyjną wraz z uruchomieniem podanej w formularzu 

ofertowym) na zasadach określonych w projekcie umowy na realizację zadania 

stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia.  
 
 

VII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

Dzień składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

Przed upływem terminu ważności oferty, Zamawiający może wystąpić o wydłużenie 

terminu związania ofertą. Przedłużenie okresu związania Ofertą jest możliwe za zgodą 

Wykonawcy wyrażoną na piśmie. 
 
 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 
 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i niniejszego zapytania ofertowego. 

3. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, wypełnionym ściśle wg 

warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji. Także załączniki do 

oferty, których wzory załączono do ogłoszenia, muszą zawierać wszelkie treści 

określone we wzorach i muszą zostać sporządzone zgodnie z niniejszą specyfikacją. 

Wykonawcy mogą także składać wszystkie wykazy, informacje, oświadczenia 

na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu 

druków załączonych do ogłoszenia. 

4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty nie sformułowane 

jednoznacznie lub zawierające rozwiązania alternatywne zostaną odrzucone. 

5. Oferta niezawierająca na dzień jej złożenia wszystkich wymaganych załączników 

zostanie odrzucona. 

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, a wszystkie jej strony, zawierające 

jakiekolwiek informacje (łącznie ze stronami załączników do oferty) powinny być 

kolejno ponumerowane. 
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7. Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza oferty stanowiącego załącznik 

nr 1 do ogłoszenia. Pożądane jest, aby oferta była scalona w sposób trwały, 

a załączniki (wzory załączników załączono do specyfikacji) dołączone w kolejności 

wymienionej w specyfikacji.  

8. Oferta oraz załączone oświadczenia, w tym również składane w toku postępowania 

powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Uprawnienie ww. osób do reprezentacji powinno wynikać z dokumentów dołączonych 

do oferty lub wskazanych przez wykonawcę w ofercie. 

9. Załączone do oferty dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę albo wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia; kopia musi zawierać zapis: „Potwierdzam za zgodność 

z oryginałem” lub inne jednoznaczne stwierdzenie oraz podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy. 

10. Pełnomocnictwo – jeżeli jest dołączane – powinno być przedłożone w formie oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznaczonej  

 

 

„OFERTA -KOGENERACJA. NIE OTWIERAĆ PRZED SESJĄ OTWARCIA OFERT” 
 

1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres 

wykonawcy, aby było możliwe zwrócenie jej w przypadku wpływu po upływie terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje 

utraty wadium. Zmiana oferty powinna być sporządzona w formie identycznej jak 

oferta i dostarczona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert, z tym 

że koperta powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „Zmiana”. Wycofanie 

oferty powinno być sporządzone w formie identycznej jak oferta i dostarczone w formie 

pisemnej przed upływem terminu składania ofert z tym, że koperta powinna być 

dodatkowo oznaczona określeniem „Wycofanie”. Po stwierdzeniu poprawności 

postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą brane 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu. 
 
 

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ MIEJSCE I TERMIN 

OTWARCIA OFERT 
 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:  

Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia, w pokoju oznaczonym 

„KADRY”, znajdującym się na parterze budynku, w godzinach urzędowania, tj. od 

poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500,  

w terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 1000. Decyduje data i godzina 

doręczenia. 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego (sala konferencyjna na piętrze budynku). W trakcie jawnej sesji otwarcia 

ofert Komisja Zamawiającego poda następujące informacje:  

- nazwa podmiotu, który złożył ofertę; 

- cena za realizację zamówienia - cena oferty netto i brutto; 
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- cena za kompletny serwis eksploatacyjny w okresie 60 miesięcznej gwarancji podana 

w Formularzu oferty, w tym wynagrodzenie ryczałtowe za każdy rok serwisu (netto 

i brutto); 

- termin wykonania całości Umowy dotyczącej kompletnej instalacji agregatu 

kogeneracyjnego podany w Formularzu oferty. 
 
 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 

Ceną oferty jest wyrażona w złotych polskich kwota wpisana przez Wykonawcę w punkcie 

1 formularza ofertowego (cena brutto). Wykazaną w formularzu cenowym wartość netto 

należy powiększyć stosownie do stawki podatku VAT, co daje wartość brutto. 

Cena powinna być określona przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów, 

jakie oferuje. 

Cena całkowita nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji. 

Cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie 

podlegać zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych we wzorze umowy (Załącznik 

nr 3) lub w zapytaniu ofertowym  

Cena oferty musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego wraz 

z załącznikami oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należnej oraz zgodniej z przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym 

obejmujące m.in. podatek o d towarów i usług (VAT).  

Na zaoferowaną cenę ofertową składa się: wynagrodzenie ryczałtowe za zaprojektowanie, 

uzgodnienia i wybudowanie układu kogeneracji wg opisu przedmiotu zamówienia. 

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty Oferenta związane z prawidłową 

i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, 

z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili składania oferty  

Cena oferty powinna obejmować koszty uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, 

koszt niezbędnego sprzętu budowlanego, urządzeń, narzędzi, transportu, materiałów, 

wyposażenie zaplecza, robociznę, montaż, konserwację, obsługę geodezyjną, 

zabezpieczenia pomieszczeń przyległych przed zakurzeniem i zabrudzeniem, nadzór, 

testowanie, kontrolę jakości, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, przygotowanie 

dokumentów odbiorowych, wszelkich zgód, opinii i ekspertyz, zagospodarowanie odpadów, 

ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i 

obowiązkami Wykonawcy, w tym również wszelkie inne koszty, bez których nie można 

wykonać zamówienia.  
 
 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami: 

1.1. Cena za realizację zamówienia – maksymalna liczba punktów - 50. 

1.2. Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji – maksymalna 

liczba punktów - 30. 

1.3. Termin realizacji  – maksymalna liczba punktów – 20. 
 

2.Ocena oferty będzie obliczana wg poniższych zasad: 
 

2.1. Cena za realizację zamówienia podana w Formularzu oferty 



 

 
Nazwa Projektu: Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW  

w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Strona 16 z 18 

 

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

A = (n/b) x waga                                           (waga = 50 punktów) 

gdzie: 

A– liczba punktów przyznana za kryterium Cena za realizację zamówienia dla 

badanej oferty (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku); 

n – najniższa cena spośród ocenianych ofert; 

b – cena oferty badanej. 

 

2.2.Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji podana 

w Formularzu oferty 

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru: 

A = (n/b) x waga                                                   (waga = 30 punktów) 

gdzie: 

A– liczba punktów przyznana za kryterium cena za kompletny serwis w okresie 60 

miesięcznej gwarancji dla badanej oferty (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku); 

n – najniższa cena spośród ocenianych ofert; 

b – cena oferty badanej. 

 

2.3.Termin realizacji zamówienia podany w Formularzu oferty  
 

Ocena tego kryterium zostanie obliczona wg następującej formuły: 

Termin realizacji zamówienia Liczba punktów 

8 miesięcy 20 punktów 

9 miesięcy 15 punktów 

10 miesięcy 10 punktów 

11 miesięcy 5 punkty 

12-miesięcy i więcej 1 punkt 
 

Suma ocen za poszczególne kryteria stanowiła będzie ocenę końcową oferty. 
 

 

XII. POPRAWIANIE OMYŁEK W OFERCIE 

 

Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

Za omyłkę pisarską zamawiający uzna w szczególności: widocznie mylną pisownię wyrazu, 

ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, itp. Za 

taką omyłkę zostanie również uznane błędne przepisanie ceny z formularza cenowego 

(kosztorysu) do formularza oferty lub brak ceny w formularzu oferty, jeżeli informacja ta 

jednoznacznie wynika z formularza cenowego (kosztorysu) i została odczytana na otwarciu 

ofert (błąd taki zostanie poprawiony przez skorygowanie zapisu w formularzu oferty do 

brzmienia zgodnego z formularzem cenowym). 

 

Za oczywiste omyłki rachunkowe zamawiający uzna w szczególności niżej wymienione 

niezgodności i poprawi je zgodnie z poniższym opisem: 
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− jeżeli cena brutto jest różna od wartości obliczonej na podstawie podanych w ofercie: 

ceny netto i stawki podatku VAT wyrażonej w %, wartość ta zostanie poprawiona na 

cenę wynikającą z prawidłowego naliczenia podatku VAT.  

Uwaga: korekta taka nie dotyczy przypadku podania błędnej stawki podatku VAT 

w ofercie. 

 

Zamawiający poprawiając oczywiste omyłki rachunkowe zgodnie z powyższymi 

zasadami, uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 

 

Poprawianie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty dotyczy 

omyłek nie mających charakteru oczywistego oraz niekoniecznie odnosi się do ceny, a więc 

może dotyczyć również innych elementów złożonej oferty.  

 

O dokonaniu poprawy omyłki Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona, przy czym w przypadku ostatniego typu omyłek oferta 

danego wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki. 

 

 

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Twoich danych osobowych Oferentów jest ZAKŁAD DROBIARSKI 

W STASINIE Sp. z o.o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia, NIP 821 23 90 168, KRS 

0000233124; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę 

kontaktować się z nami pisemnie na adres Stasin 13, 08-107 Paprotnia, drogą 

elektroniczną na adres e – mail: kadry@stasin.pl, lub telefonicznie pod numerem 

882 832 338; 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

z związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wg reguły konkurencyjności, którego 

przedmiotem jest „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 

1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”; 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy aktualnie obowiązujących 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Projektu oraz 

w okresie trwałości Projektu, 

5) w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) osoby, których dane przetwarzamy w ramach niniejszego postępowania mają 

prawo:  

- na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych,  
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- na podstawie art. 16 RODO sprostowania danych osobowych (uwaga - 

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym oraz nie może naruszać 

integralności jego załączników);  

- na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (uwaga - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego);  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy 

RODO;  

7) nie przysługuje Ci:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 

XIV. WARUNKI UMOWY. 
 

1. Projekt umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

2. Projekt umowy na świadczenie usług serwisowych stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany projektu umowy w drodze zadawania pytań 

i odpowiedzi w ramach niniejszego postępowania. 

4. Przesłanki do zmiany umowy i warunki zmiany umowy określono w projekcie umowy. 

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia: 
 

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy. 
Załącznik nr 2  - zapytanie ofertowe (niniejszy dokument). 

Załącznik Nr 3  - projekt umowy na realizację Zadania. 
Załącznik nr 3.1 - szczegółowy opis techniczny 
Załącznik nr 3.2  - mapa 
Załącznik nr 4  - projekt umowy na świadczenie usług serwisowych. 
Załącznik nr 5  - wzór oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej. 
Załącznik nr 6  - wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym. 

Załącznik nr 7  - wzór oświadczenia o podwykonawcach. 
Załącznik nr 8  - wzór wykazu osób, przewidzianych do realizacji zamówienia. 
Załącznik nr 9  - wzór wykazu zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę. 
Załącznik nr 10  - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. 


