Grudziądz, dnia 11 maja 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
„Naprawa i zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni zbiorników magazynowych
w Elektrociepłowni OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu”
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą
o złożenie oferty na wykonanie zadania pn. „Naprawa i zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni
zbiorników magazynowych” w zakresie obejmującym m.in.:
1. Naprawę ubytków, ognisk korozji, usunięcia zbędnych króćców oraz zabezpieczenie antykorozyjne
całej powierzchni wewnętrznej zbiorników magazynowych wody zmiękczonej w Stacji
Uzdatniania Wody wraz z króćcami stanowiącymi wyjścia wody ze zbiornika. Powłoka
antykorozyjna powinna zapewnić ochronę stali przed działaniem wody zmiękczonej w zakresie
odczynu pH od 3 do 11, temperatury wody od 5 do 30 0C oraz nie wpływać na parametry
jakościowe wody zmiękczonej.
2. Wymianę rur przelewowych (na tworzywowe) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji
odpływowej z zachowaniem właściwej kolorystyki.
3. Zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prac.
4. Utrzymanie normalnej pracy Stacji Uzdatniania Wody, jeden zbiornik remontowany drugi
normalna praca.
5. Przywrócenie terenu w rejonie wykonywania prac do stanu pierwotnego.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami

realizacji zadania – załącznik nr 1 do projektu umowy.
TERMIN REALIZACJI: 30 czerwiec 2016 r.
WIZJA LOKALNA:
Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez przedstawiciela oferenta
potwierdzonej na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego, jako załącznik do oferty. W trakcie
wizji Zamawiający umożliwi przedstawicielowi oferenta przeprowadzenie rewizji wewnętrznej
zbiorników. Wizję lokalną ze względów technicznych będzie można przeprowadzić wyłącznie
w następujących terminach:
1. Zbiornik I – 17 maja 2016 r. godz. 8:00 – 8:30,
2. Zbiornik II – 17 maja 2016 r. godz. 11:00.
W kwestii wizji lokalnej oraz w pozostałych sprawach technicznych należy kontaktować
się z przedstawicielem Zamawiającego:
 Przemysław Moczyński tel.: 56 45 06 250; e-mail: p.moczynski@ineko.opec.grudziadz.pl
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
- cena – 90,0%, wzór:
KC = 90,0% * ((NOc/Oc)*100) [%]
KC - kryterium cena [%] (z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku)
90,0% - wielkość procentowa dla najniższej złożonej oferty dla tego zadania
Oc – oferta cenowa złożona przez danego Wykonawcę [zł]
NOc – najniższa oferta cenowa ze wszystkich złożonych ofert [zł]
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- gwarancja – 10,0%:
- 60 m-cy 2%,
- 72 m-ce 4%,
- 84 m-ce 6%,
- 96 m-cy 8%,
- 108 m-cy 10%.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: www.aukcjegpp.grudziadz.pl
2. W celu złożenia oferty należy zarejestrować się na Portalu MarketPlanet Oneplace na stronie
https://oneplace.marketplanet.pl/web/panel?supplier=GPP
3. Proces rejestracji opisany jest szczegółowo w dołączonym Podręczniku Rejestracji Wykonawcy.
4. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć:
1) Wypełniony formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG),
3) Potwierdzenie udziału w wizji lokalnej organizowanej przez Zamawiającego,
4) Dokumenty przedstawiające technologię napraw i zabezpieczenia antykorozyjnego,
5) Karty katalogowe i atesty materiałów zaproponowanych do realizacji zadania,
6) Dokument potwierdzający doświadczenie Wykonawcy przygotowany w formie tabelki
przedstawiającej wykonanie co najmniej 5 zadań o podobnym przedmiocie zamówienia
w okresie ostatnich 5 lat wraz ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego była wykonywana
praca, termin jej wykonania oraz zakres wykonanych prac.

Termin złożenia oferty: 23 maja 2016 roku do godz. 1200.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Joanna John-Błażyńska

Załączniki:,
1) formularz oferty,
2) projekt umowy,
3) podręcznik rejestracji wykonawcy.
Kontakt:
 Sprawy formalno-prawne: Piotr Jagodziński, tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl
 Sprawy techniczne: Przemysław Moczyński - tel.: 56 45 06 250, e-mail: p.moczynski@ineko.opec.grudziadz.pl
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