Grudziądz, dnia 22 maja 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
„Wymiana taśmy przenośnika rewersyjnego T-8 oraz naprawa złącza taśmy T-2”
na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zwracamy się z prośbą
o złożenie oferty na wykonanie zadania pn. „Wymiana taśmy przenośnika rewersyjnego T-8 oraz
naprawa złącza taśmy T-2” na rzecz OPEC-INEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy
ul. Budowlanych 7, w zakresie określonym przez warunki realizacji zadania stanowiące załącznik nr 1
do projektu umowy.
TERMIN REALIZACJI: od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. według uzgodnionego z Zamawiającym
harmonogramu z uwzględnieniem, że wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób bezpieczny,
dostosowany do warunków panujących na poziomie wózków rewersyjnych, w którym to występuje
strefa zagrożenia wybuchem 22 i nie powinny zakłócać toku pracy Elektrociepłowni,
a w szczególności możliwości używania przenośnika rewersyjnego T-7.
WIZJA LOKALNA:
Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem
realizacji zadania. W tym celu oraz w pozostałych sprawach technicznych należy kontaktować
się z przedstawicielem Zamawiającego:
 Piotr
Jaworski
tel.:
56
45
06 155;
tel.
kom.:
506 007 964;
e-mail:
p.jaworski@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].
- gwarancja – 10,0%:
- 24 m-c 0%,
- 36 m-c 5%,
- 48 m-c 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.
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5. W przypadku wystąpienia trudności w procesie rejestracji prosimy o kontakt pod nr 56 696 80 84
lub 56 696 80 93.
6. Proces rejestracji trwa około 2 dni roboczych wobec czego zainteresowani dostawcy/wykonawcy
proszeni są o uwzględnienie tego czasu w procesie składania ofert.
7. 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) dokument potwierdzający doświadczenie Wykonawcy przygotowany w formie tabelki
przedstawiającej wykonanie co najmniej 10 zadań o podobnym przedmiocie zamówienia
w okresie ostatnich 2 lat wraz ze wskazaniem podmiotu na rzecz którego była wykonywana
praca, termin jej wykonania oraz zakres wykonanych prac.

Termin złożenia oferty: 6 czerwca 2018 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Z poważaniem

Załączniki:
1) formularz oferty;
2) projekt umowy - warunki realizacji zadania – załącznik nr 1 do 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: Piotr Jaworski tel.: 56 45 06 155; tel. kom.: 506 007 964; e-mail: p.jaworski@ineko.opec.grudziadz.pl
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