Grudziądz, dnia 5 marca 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie termo oraz hydroizolacji zewnętrznej
czterech stropodachów o powierzchni łącznej około 1200 m2 w OPEC-INEKO Sp. z o.o.
Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania
ofert na wykonanie zadania polegającego na termo oraz hydroizolacji zewnętrznej czterech
stropodachów o powierzchni łącznej około 1200 m2, metodą natrysku i wypełniania pustych
przestrzeni przy użyciu wylewania sztywnej pianki poliuretanowej PUR wraz z nałożeniem ochronnej
powłoki UV.
Pozostałe informacje określające obowiązki Wykonawcy sprecyzowane zostały w załączonym
projekcie umowy stanowiącym załączniki nr 1.
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:
Dariusz Nowakowski, tel. 56 45 06 233, e-mail: d.nowakowski@ineko.opec.grudziadz.pl
Kryteria OCENY OFERT:
 Cena - 85 %
 Doświadczenie – 15%
TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Realizacja zadania odbędzie się w następującym terminie: 04.06.2018 r. – 15.06.2018 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Zaakceptują Projekt Umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykażą się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
przynajmniej 3 izolacji dachów o powierzchni co najmniej 1 000 m2 każdy, w technologii
sztywnej pianki PUR.
3. Wykażą działalność firmy na rynku izolacji poliuretanowych przez okres minimum 5 lat.
4. Przedłożą certyfikat (dla Wykonawcy) pochodzący od producenta materiałów, których używa
Wykonawca.
5. Przedstawią badania laboratoryjne stosowanej pianki poliuretanowej.
6. Przedstawią wraz z ofertą potwierdzenie odbycia wizji lokalnej otrzymane od Zamawiającego.
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.
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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 2 do niniejszego ogłoszenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEIDG);
3) referencje potwierdzające zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, przynajmniej 3 izolacji dachów o powierzchni co najmniej 1 000 m2 każdy,
w technologii sztywnej pianki PUR.;
4) certyfikat (dla Wykonawcy) pochodzący od producenta materiałów, których używa
Wykonawca;
5) badania laboratoryjne stosowanej pianki poliuretanowej;
6) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej otrzymane od Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 marca 2018 r. do godz. 12:00
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) projekt umowy,
2) formularz oferty,
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: Dariusz Nowakowski, tel.: 56 45 06 233; e-mail: d.nowakowski@opec.grudziadz.pl
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