Małaszewicze, dnia 02.11.2020 r.
EUROPORT Sp. z o.o.
Małaszewicze Duże
ul. Warszawska 1C
21-540 Małaszewicze
NIP 5372480482

ZAPYTANIE OFERTOWE nr SR-2/2020
Prosimy o złożenie oferty na wykonanie budowę toru o prześwicie 1435mm Nr 790N na terenie
terminala Europort wraz z usunięciem kolizji w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol
Zamawiający : EUROPOT
Sp. z o.o. ul. Warszawska 1C, 21-540 Małaszewicze Duże,
NIP 537-24-80-482, REGON 060294147
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowę toru o prześwicie 1435mm Nr 790N na terenie terminala Europort wraz z usunięciem kolizji
w Małaszewiczach Dużych gm. Terespol na terminalu przeładunkowym Europort w Małaszewiczach
Dużych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym.
Zgonie z załączoną dokumentacją i przedmiarem robót.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Termin wykonania zamówienia – trzy miesiące od daty przekazania placu budowy.
Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Zofia Pikuła e-mail: zofia.pikula@cleuroport.pl
tel. kom. 505 959 007
Ofertę należy złożyć na formularzy ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty.
Ofertę należy złożyć w 2 wariantach:
1. Wariant materiałów nowych
2. Wariant z materiałów starych- użytecznych tylko i wyłączanie w zakresie : torów i
rozjazdów przy czym materiały te powinny być w bardzo dobrym stanie technicznym tzn.
nie nosić śladów nadmiernego zużycia.
3. Zamawiający zapewni we własnym zakresie kruszywo łamane o frakcji 31,5/50 na
podbudowę toru o prześwicie 1435mm
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, w związku z powyższym cena musi zawierać
wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: ofertę należy złożyć najpóźniej do 16.11. 2020r. 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.
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:
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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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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:
1. Zamawiający : EUROPOT Sp. z o.o. ul. Warszawska 1C , 21-540 Małaszewicze Duże,
NIP 537-24-80-482, REGON 060294147
WYKONAWCA:
Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
NIP ……………….…………..…….……..…………….,
REGON..............................................................................
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
 adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………………….………
numer telefonu: …………..…………………… e-mail: …………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:
..............................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
...............................................................................................................................................................
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr postępowania …………..
1. Wariant z materiałów nowych :
Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonych w opisie przedmiotu
zamówienia za łączną cenę ryczałtową:
brutto ........................................................... zł
netto........................................................... zł
podatek .......................................................... zł,
Okres gwarancji w miesiącach: ………………………………….
….…………………………………

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

2. Wariant z materiałów starych - użytecznych :
Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonych w opisie przedmiotu
zamówienia za łączną cenę ryczałtową:
brutto ........................................................... zł
netto........................................................... zł
podatek .......................................................... zł,
Okres gwarancji w miesiącach: ………………………………….

….………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………….………………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)
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