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Raport z publikacji zapytania ofertowego nr 03/09/11/2020 na Portalu Ogłoszeń 
ARiMR

https://portalogloszen.arimr.gov.pl/

Dane podstawowe
Data i godzina publikacji ogłoszenia: 09.11.2020 18:14:31

Data i godzina wygenerowania raportu: 09.11.2020 18:15:04

Status: Opublikowane

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Działanie: /

Nabór: 

Koniec terminu składania ofert: 19.11.2020

Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020

Rodzaj planowanej inwestycji:

Branża:

Lokalizacja planowanej inwestycji

1. POLSKA, Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE, Powiat choszczeński,Gmina Bierzwnik (gmina 
wiejska)

Dane dodatkowe
Opis przedmiotu 
zamówienia

Zadanie dotyczy dostawy następujących materiałów budowlanych na potrzeby 
realizacji zadania pn. „Wspieranie różnicowania działalności w ramach 
rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 
życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 
obejmującej podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności 
gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów 
akwakultury“.

Zadanie zostało podzielone na 5 części: 

Część I zamówienia obejmuje:
TYNK GIPSOWY WRAZ Z USŁUGĄ 1420 M2

Część II zamówienia obejmuje:
PIEC  NA PELET 100 KW
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Część III zamówienia obejmuje:
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X400    6 SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X600    24 
SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X800    9 SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X1000  5 SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X1200  10 
SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 600X1400   4 SZT 
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 900x800     2 SZT
STALOWY GRZEJNIK PANELOWY TYP 22, ROZMIAR 900X920    1 SZT
ZAWÓR ODCINAJĄCY VK ½” KĄTOWY                                             61 
SZT
GŁOWICA M30X1,5    8-28C                                                               61 SZT
PÓŁŚRUBUNEK GW 16X3/4”                                                             122 SZT

Część IV zamówienia obejmuje:
KABINA PRYSZNICOWA WRAZ Z BRODZIKIEM 80 CM      11 SZTUK
PŁYTKA 60CMX60CM DOWNTOWN TAUPE                       600 M2

Część V zamówienia obejmuje:
Drzwi ognioodporne EI 30, 120CM                                      4 SZTUKI

Wykonawcy uprawnieni są do złożenia oferty na dowolną ilość części 
zamówienia.

Kryteria
Nazwa kryterium: cena, waga: 100

Opis sposobu 
przyznania punktacji

1. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. 
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

  Pc  

Pc – ilość punktów ofert badanej w kryterium cena 
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty, 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została 
oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w 
określonym wyżej kryterium.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z 
dostawą materiałów budowlanych, w tym kosztu transportu oraz rozładunku. 
4. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości 
punktów,                 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 
dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego 
(ceny ofertowej).
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Warunki udziału w 
postępowaniu

Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie 
następujących warunków udziału w postępowaniu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

Warunki wykluczenia Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
została złożona przez podmiot:

• niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru 
przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
• powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami 
wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. 
Wymienione wyżej powiązania polegają na:
 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta lub pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
tych osób.

została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu 
ofertowym.

Dodatkowe 
informacje

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca 
uprawniony jest do złożenia oferty na dowolną liczbę części.

Załączniki
 Zapytanie_ofertowe - Dostawa materiałów budowlanych część III z 

dnia 09.11.2020 r..pdf

 Załączniki do Zapytania ofertowego - Dostawa materiałów 
budowlanych - Część III.pdf

 Załączniki do Zapytania ofertowego - Dostawa materiałów 
budowlanych - Część III.doc
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Miejsce składania ofert
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: choszczeński

Gmina: Bierzwnik (gmina wiejska)

Miejscowość: Łasko 29E

Kod pocztowy: 73-240

Ulica: Łasko 29E

Nr domu:

Nr lokalu:

Email: kalina@obozy-sportowe.info

Numer FAX:

Nazwa firmy/osoba kontaktowa: Damian Władysław Rybacki  Łasko 29E,  73-240 
Bierzwnik

Dane Zamawiającego
Imię: Damian Władysław

Nazwisko: Rybacki

Firma: Damian Władysław Rybacki  Łasko 29E,  73-240 
Bierzwnik

Email: kalina@obozy-sportowe.info

Numer telefonu:

Historia ogłoszenia
Id ogłoszenia Data edycji Status Zakres zmian

03/09/11/2020 09.11.2020 
18:14:31

Opublikowano 
ogłoszenie Brak zmian

03/09/11/2020 09.11.2020 
18:13:45

Utworzono 
ogłoszenie Brak zmian


