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Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu pt.: "Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji
w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn" w ramach Działania 2.1 Wsparcie
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego P.H.S. Hydrotor zaprasza
do złożenia oferty na następujący zakres robót budowlanych:
Centrala:
52 / 336 36 00
Dział Sprzedaży:
52 / 336 36 24
52 / 336 3639
Dział Marketingu:
52 / 334 87 11
52 / 336 36 17
Dział Regeneracji:
52 / 334 86 88
52 / 336 3616
510 163 184
Fax:
52 / 334 86 35
PRODUKCJA:
 Elementy hydrauliki
siłowej:
- pompy
- rozdzielacze
- zawory hydrauliczne
- pompy olejowe
- przepływomierze
- cylindry hydrauliczne
- zasilacze hydrauliczne
 Precyzyjne elementy
wielkogabarytowe
REGENERACJA:
- pompy
- rozdzielacze
- zawory hydrauliczne
- silniki hydrauliczne
- serwomechanizmy
- orbitrole
- sworznie tłokowe
- siłowniki
- elementy tłoczące do
pomp wtryskowych
USŁUGI:
- precyzyjna obróbka
elementów
wielkogabarytowych
- termiczne usuwanie
zadziorów metodą TEM
- metalizacja natryskowa
- spawanie aluminium
- oksydacja
- chromowanie techniczne
- nawęglanie, hartowanie

A. PRZEDMIOT POSTEPOWANIA
Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy fundamentu technicznego pod
wytaczarkę.
B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający oczekuje, że wykonanie fundamentu zostanie zrealizowana w terminie do 16.01.2017 roku.
C. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA:
1. Wymagania techniczne:
 Wykonanie fundamentu zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1
 Beton Konstrukcyjny B25 – w miejsce C30/37
 Podkłady betonowe Beton B10
 Zbrojenie: ok 40 kg/m3
 Wymiary ukształtowanie – wg rysunku PPR-PW.01-2016-10-19
W miejscu wskazanych szalunków pod kotwy maszyny – dopuszcza się wykonanie otworów w technologii
wiercenia zgodnie z wytycznymi producenta maszyny
2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
3. Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości
technologiach, materiałach i standardach.
4. Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty częściowej i/lub wariantowej.
5. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
6. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
7. Ważność oferty min. 30 dni
D. PRZYJĘTE WAGI OCENY:




Cena (C) - 70 %
Termin realizacji (T) - 10%
Doświadczenie wykonawcy przy realizacji fundamentów technicznych (D) - 20 %
I.

Punkty obliczone zostaną w oparciu o wzór:
S = C+T+D
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 Cena (C) – 70 %
 Termin realizacji zamówienia (T) - 10 %
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D – liczba udokumentowanych realizacji fundamentów technicznych w ciągu ostatnich 5-ciu
lat (D) - 20%

Poszczególne symbole oznaczają:
Kryterium - cena:
C = (Cmin/Cof) x 70
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich prawidłowo złożonych ofert w niniejszym postępowaniu
ofertowym
Cof – cena zaoferowana w badanej ofercie
C – liczba punktów za cenę przyznanych badanej ofercie
Kryterium – termin realizacji zamówienia:
T = ( Tmin/Tof) x 10
gdzie:
Tmin – najmniejsza liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia spośród wszystkich prawidłowo
złożonych ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
Tof – liczba dni potrzebnych do realizacji zamówienia w badanej ofercie
T – liczba punktów za termin realizacji zamówienia przyznanych badanej ofercie
Kryterium – Doświadczenie:
D = (Dof/Dmax) x 20
gdzie:
Dof – liczba udokumentowanych realizacji fundamentów przez oferenta
Dmax – największa liczba realizacji fundamentów wskazana spośród wszystkich prawidłowo złożonych
ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym
D – liczba punktów za doświadczenie przyznane w badanej ofercie

Podstawą do wyceny jest projekt: PPR-PW.01-2016-10 wraz z rysunkami
E. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 Nazwę i adres oferenta,
 Wartość oferty netto oraz brutto,
 Termin wykonania prac,
 Listę wykonanych podobnych fundamentów,
 Warunki płatności,
 Pieczęć i podpis Oferenta
 Termin ważności oferty min 30 dni.
F. WYMAGANIA DLA OFERENTÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania prac budowlanych wymienionych w zapytaniu,
- posiadają wiedzę, doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
G. TERMIN, SPOSÓB ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
I.
Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu do dnia 21.12.2016 roku do godziny 15:00:
a. w oryginale w siedzibie Zamawiającego lub
b. w oryginale za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera na adres siedziby Zamawiającego lub
c. przesłana pocztą elektroniczną w formie skanów oryginalnych dokumentów na adres poczty
elektronicznej: hydrotor@hydrotor.com.pl i do wiadomości m.mrowka@hydrotor.com.pl
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II.

III.
IV.
V.
VI.

Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w przypadku
złożenia w trybie przyjętym w punkcie a)-b) lub termin wpływu na adres poczty elektronicznej w
przypadku złożenia w trybie przyjętym w punkcie c).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
z Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2

G. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Osoba kontaktowa Marcin Mrówka tel. +48 501-655-220 (w godz. 7-15 w dni robocze) Mail:
m.mrowka@hydrotor.com.pl,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany warunków udzielenia zamówienia,
b. unieważnienia postępowania,
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty
podlegające ocenie w niniejszym postępowaniu ofertowym, w formie informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres podany w formularzu ofertowym,
4. Przystępując do niniejszego zapytania ofertowego, każdy Oferent wyraża zgodę na publiczne udzielenie
informacji o jego udziale w postępowaniu ofertowym,
5. Wyłonienie Wykonawcy: 23.12.2016r,
6. Warunkiem realizacji prac będzie podpisanie stosownej umowy przed przystąpieniem do prac.

Z poważaniem
Marcin Mrówka

Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji
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