Grudziądz, dnia 28 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą: „Integracja systemu
automatyki z systemem Schneider Citect w OPEC-BIO Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na wykonanie zadania pod nazwą: „Integracja systemu automatyki z systemem Schneider Citect”
w zakresie obejmującym dostawę, montaż wymaganych urządzeń i licencji niezbędnych do poprawnej
pracy modernizowanego systemy wizualizacji w OPEC BIO Sp. z o.o. zgodnie ze szczegółowym
opisem zawartym w warunkach technicznych, które stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Pozostałe informacje określające obowiązki Wykonawcy sprecyzowane zostały w załączonym
projekcie umowy stanowiącym załączniki nr 2.
WIZJA LOKALNA
Zamawiający wymaga od oferentów zapoznania się z miejscem realizacji robót. W celu wypełnienia
tego warunku i otrzymania pisemnego potwierdzenia przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
w pozostałych sprawach technicznych należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
Bartosz Fraszkiewicz - tel.: 56 45 06 283, tel. kom: 515 240 650 mail:b.fraszkiewicz@opec.grudziadz.pl

TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w dniu 01 kwietnia 2019 roku, a zakończenie
(najpóźniej) do 31.04 2019 roku.
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
1) cena - 90%;
2) okres gwarancji – 10%.
SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej
się na stronie: https://aukcjegpp.grudziadz.pl/gpp/servlet/HomeServlet
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 3 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);
3) wykaz usług o podobnym przedmiocie zamówienia wykonywanych w okresie ostatnich dwóch
lat oraz referencje..
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Termin złożenia oferty: 14 stycznia 2019 roku do godz. 1200.
POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego doprecyzowania warunków technicznych po
rozstrzygnięciu postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Z poważaniem

Załączniki:
1) warunki techniczne;
2) projekt umowy;
3) formularz oferty;
4) klauzula informacyjna;
5) podręcznik rejestracji wykonawcy.
Kontakt:

Sprawy formalno-prawne: Piotr Jagodziński, tel. nr: 56 696 80 93, e-mail: p.jagodzinski@gpp.grudziadz.pl

Sprawy techniczne: Bartosz Fraszkiewicz - tel.: 56 45 06 283, tel. kom: 515 240 650 mail: b.fraszkiewicz@opec.grudziadz.pl
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