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Kielce, dnia 19.09.2018 r.

Zapytanie ofertowe
w trybie rozeznania rynku nr 2/2018
dla zadania pn.: "Wymiana oświetlenia parkingu"

ZAMAWIAJĄCY
KAMP-POL SP. Z O.O.
ul. Cedzyna 44 D
25-900 Kielce
KRS: 0000185113
NIP: 6762483313
REGON: 6641982810
www.hotel-uroczysko.com.pl

I.

Osoba do kontaktu:
Marcin Szczałuba
marcin_szczaluba@interia.pl
tel 696494845
II.
Sposób i tryb udzielania zamówienia
Zamawiający nie jest podmiotem objętym Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w trybie
rozeznania rynku o którym mowa w pkt. 6.5.1. Rozeznanie rynku.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wymiana oświetlenia, tj. opraw LED wraz ze źródłem światła oraz słupów
oświetleniowych wraz z podstawami pod słupy oświetleniowe, na parkingu przy Hotelu Uroczysko w
Cedzynie. Zadanie polega na zastosowaniu oświetlenia energooszczędnego LED w celu redukcji
zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.
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2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana oświetlenia na parkingu przy Hotelu Uroczysko w
Cedzynie na oświetlenie energooszczędne LED. W ramach wymiany oświetlenia przewidziano:
1) Wymianę opraw LED wraz ze źródłem światła o poniższych parametrach:
 Moc jednej lampy: minimum 75W;
 Liczba lamp: 26 szt.;
2) Wymianę słupów oświetleniowych z wysięgnikami wraz z podstawami pod słupy
oświetleniowe o poniższych parametrach:
 Wysokość jednego słupa oświetleniowego z wysięgnikiem wraz z podstawą: 5 – 6 m;
 Liczba słupów oświetleniowych z wysięgnikiem wraz z podstawą: 26 szt.;

Całość przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzona przy obiekcie Hotelu Uroczysko Cedzyna 44
d 25-900 Kielce

3. Kod CPV:
Kod CPV - 31520000-7
4. Nazwa kodu CPV:
Kod CPV - 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe
5. Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji prac budowlanych: październik 2018;
Termin wykonania prac: 14 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą;

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ WYKLUCZENIA
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie oświadczenia).
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiającą wykonanie
zamówienia (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie oświadczenia).
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia
(weryfikacja odbywać się będzie na podstawie oświadczenia).
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(weryfikacja odbywać się będzie na podstawie oświadczenia).
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej
prawidłowe wykonanie zamówienia (weryfikacja odbywać się będzie na podstawie
oświadczenia).
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Wykonawca nie może być w żaden sposób powiązany z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Beneficjentem a wykonawcą, polegające na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Wykonawca musi złożyć oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z
zamawiającym oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzory oświadczeń
znajdują się w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (zał. nr 1 oraz zał. nr 2).
Złożenie przez Wykonawcę oświadczeń wskazanych w zdaniu poprzednim stanowić
będzie podstawę oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający któregokolwiek z warunków
wymienionych w pkt. I- VII.
9. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy złożyli oferty częściowe.
10. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy złożyli oferty po terminie określonym w pkt.
VI.
6.

V.

KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym
systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów do poszczególnych
kryteriów (maksymalnie do uzyskania – 100 pkt):
 Cena – maksymalnie do uzyskania jest 100 pkt
2. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę
netto otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Dla pozostałych wykonawców
punktacja za cenę (P) będzie obliczana wg następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena netto
P = ------------------------------------------------------ • 100
Cena netto w rozpatrywanej ofercie
3.
4.

VI.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie najwyższą ilość
punktów.
Rozpoznawane przez Zamawiającego będą tylko oferty Wykonawców, którzy spełniają
postawione przez niego wymagania, określone w punkcie IV niniejszego zapytania.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert: oferty należy składać najpóźniej do dnia 03.10.2018 r.
2. Miejsce składania ofert: oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
marcin_szczaluba@interia.pl lub w wersji papierowej na adres: Cedzyna 44 D 25-900
Kielce.
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3.

4.
5.

VII.

Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. VI.1 nie będą rozpatrywane. Za datę
złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia oferty Zamawiającemu w miejscu
wskazanym jako miejsce składnia ofert.
Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzu
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisać ją w sposób nieścieralny.
2. Dodatkowo Oferent powinien złożyć oświadczenie o braku powiązań zgodnie z
załącznikiem nr 2.
3. Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej (zamkniętej) kopercie w przypadku
składania w siedzibie Zamawiającego lub wysłana na wskazany adres e-mail.

VIII.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres w dniach - liczony od ostatecznego terminu składania ofert: 30 dni
IX.
ZMIANA UMOWY:
1.
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu. Wszelkie zmiany treści umowy
mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem
nieważności.
1.1
Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych
niezależnych od stron umowy,
b) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich
należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub
innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy
zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy,
c) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne,
działania militarne itp.),
d) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do
ich dokonania.
ADRES
STRONY
INTERNETOWEJ,
NA
KTÓREJ
ZAMIESZCZONO
OGŁOSZENIE:
Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym zamieszczono na stronie internetowej: www.hoteluroczysko.com.pl
X.

XI.

INFORMACJE DODATKOWE:
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Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,
działania 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

XII.

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Marcin Szczałuba- Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor Hotelu
email: marcin_szczaluba@interia.pl
tel: 696494845

19.09.2018 r. Andrzej Pocheć

19.09.2018 r. Marcin Szczałuba
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