Małaszewicze, dnia 07 marzec 2019 r.
EUROPORT Sp. z o.o.
Małaszewicze Duże
ul. Warszawska 1C
21-540 Małaszewicze
NIP 5372480482

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
Prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy (regulacji) studzienek kanalizacyjnych na
placu manewrowo-składowym na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach Dużych.
1.

Zamawiający : EUROPOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 1C , 21-540 Małaszewicze Duże,
NIP 537-24-80-482, REGON 060294147
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Lp.

Opis wykonanych robót

Jedn.

ilość

1

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej z ponownym ułożeniem (30% nowej
kostki )

m2

10

2

Regulacja włazu kanalizacji deszczowej (wraz
z docięciem kostki)

szt.

1

3

Rozebranie podbudowy z tłucznia gr. 20 cm wraz z
odwiezieniem materiału z rozbiórki

m2

7

4

Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm wraz
z odwiezieniem materiału z rozbiórki

m2

7

5

Wymiana pokrywy betonowej Ø120/60

szt.

1

6

Wykonanie pierścienia odciążającego
Ø 120/75

szt.

1

Wykonanie podbudowy betonowej o Rm=5,0 MPa gr. 2
m
gr. 15cm

7

7
8

3.
4.
5.
6.

Wykonanie podbudowy z tłucznia
0 - 31,5 mm gr.20 cm

m2

Cena
jedn.

Suma

7

Do remontu zaplanowano 13 studzienek kanalizacyjnych.
Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2019 r.
Osoba
do
kontaktów
ze
strony
Zamawiającego:
Marek
Patejuk
e-mail:
marek.patejuk@cleuroport.pl tel. kom. 727 575 770
Termin składania ofert: ofertę należy złożyć najpóźniej do 20-03-2019 do godziny 16.00 na
adres e-mail: biuro@cleuroport.pl , osobiście w sekretariacie firmy lub drogą pocztową na
adres korespondencyjny firmy tj. Europort sp. z o.o. ul. Warszawska 1C, 21-540 Małaszewicze
Duże.
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7.

Kryteria wyboru oferty :
90% najniższa cena -C
10% okres gwarancji- G
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – okres gwarancji
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do kryteriów została przypisana
waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww.
kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane
zasady przyznawania punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 90 pkt w kryterium cena, oraz
maksymalnie 10 pkt w kryterium okres gwarancji.
Cena - punkty za kryterium cena oferty netto zostaną obliczone wg następującego wzoru:
CN
C = ------------ x 90 %
Co
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty netto (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę netto najtańszej z ofert,
Co - oznacza cenę netto ocenianej oferty.
Gwarancja- punkty za kryterium gwarancja zostaną obliczone wg następującego wzoru:
GN
G = ------------ x 10 %
GW
gdzie:
G - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium Gwarancja , 1 % = 1 pkt
GN - oznacza gwarancję najniższą z oferowanych
GW - oznacza gwarancję najwyższą z oferowanych
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