
Włoszczowa 01.10.2019r. 
 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Ul. Kochanowskiego 1 
29-100 Włoszczowa 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO-01/TRI/2019 – rewizja z dnia 08.10.2019 r. 
 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na wykonanie projektu budowlanego budowy układu wysokosprawnej 
trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe w miejscowości Włoszczowa. Firma ubiega się o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji 
ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 
1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, dlatego też postępowanie jest prowadzone 
zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa Zamawiającego Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 

Adres siedziby Ul. Kochanowskiego 1 
29-100 Włoszczowa 

Telefon +48 41 3883300 

Poczta elektroniczna osm@osmwloszczowa.com.pl 

NIP 6560000033 

Regon 000438179 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Kod CPV:  
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Opracowanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej 
mocy 0,998 MWe w miejscowości Włoszczowa. Lokalizacja przedsięwzięcia: woj. 
świętokrzyskie, miejscowość Włoszczowa. 
 
Opracowanie projektu budowlanego nastąpi na bazie studium wykonalności 
załączonego do wniosku o dofinansowanie – Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-
005/19 (Załącznik nr 5 – Opis Projektu). Zamawiający zastrzega, iż wykonawcy nie 
wolno używać nazw handlowych, ani autorskich rozwiązań dostawców technologii. 
 
Na przedmiot zamówienia składa się: 

a) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań przedprojektowych i 
projektowych, zwanych dalej „dokumentacją projektową”. 



b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnień, 
odstępstw, itd. w tym m. in. pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli 
stosownego pełnomocnictwa. 

c) Zaprojektowanie miejsca / pola przyłączeniowego we wskazanej rozdzielni. 
 

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Termin realizacji zamówienia:  
część technologiczna i rysunkowa do 30.11.2019r. 
uzgodnienie projektu do 31.01.2020r. 
 
Miejsce realizacji inwestycji: woj. świętokrzyskie, miejscowość Włoszczowa. 
 
IV. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY 
 
Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.10.2019 r. do godziny 23:59:59. Oferty, które wpłyną 
po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (email, pocztą, kurierem lub osobiście) w 
siedzibie firmy, przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby 
firmy. 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE 
 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, 
d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
e) pozostawania w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Oferent posiada doświadczenie w projektowaniu układu wysokosprawnej kogeneracji 
i wykonał w okresie ostatnich 3 lat min. 1 projekt układu wysokosprawnej kogeneracji 
(Załącznik nr 3). 

3. Celem wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w procedurze udzielenia 
zamówienia, o których mowa w pkt 1 lit. a-e, Wykonawca złoży w załączeniu do oferty: 
oświadczenie (Załącznik nr 1), iż spełnia on ww. warunki udziału w procedurze 
udzielenia zamówienia, o których mowa w pkt 1 lit. a-e. 

 
VI. PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY 
 
Z procedury udzielenia zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który powiązany jest 
kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 



czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia 
Wykonawca złoży w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z 
procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 2). 
 
VII. INFORMACJA NA TEMAT ŻĄDANEGO WADIUM 
 
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. 
 
VIII. WEZWANIE WYKONAWCY DO UZUPEŁNIENIA OFERTY LUB ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ 
 

1. Oferty są weryfikowane przez Zamawiającego a w przypadku, w którym oferta zawiera 
braki lub jej treść jest niejasna, to Wykonawca ją składający wezwany jest, 
odpowiednio do: jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności. W wezwaniu 
Zamawiający wyznaczy jednocześnie termin odpowiednio do uzupełnienie lub 
wyjaśnienie oferty, nie krótszy niż 2 dni robocze. Uzupełnieniu lub wyjaśnieniu nie 
będą podlegały oferty podlegające odrzuceniu. 

2. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
nieodpowiadające opisowi przedmiotu zamówienia, niezgodne z wymaganiami 
dotyczącymi warunków realizacji zamówienia, zawierające rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia, złożone przez wykonawcę, który podlega 
wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie wykazał spełniania warunków udziału 
w postępowaniu. 

3. Zamawiający wybiera tego wykonawcę, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy 
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia – o ile 
dodatkowe kryteria tj. kryteria inne niż cena zostały przewidziane. 

 
IX. KRYTERIA OCENY OFERT: 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej ceny Zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami: 

70% - cena projektu; 
20% - termin wykonania projektu (część technologiczna i rysunkowa); 
10% - gwarancja udzielona przez oferenta. 

 
Obliczanie punktacji: 
Ilość punktów danej oferty = 70% x (COmin/CObadana) + 20% x (TTmin/TTbadana) + 10% x 
(GMbadana/GMmax) 
gdzie: 
CO min - cena ofertowa w PLN z najmniejszą ceną;  



CO badana - cena ofertowa w PLN badana;  
TT min - najkrótszy termin realizacji w tygodniach;  
TT badany - termin realizacji badanej oferty w tygodniach; 
GM min - najdłuższa gwarancja ofertowa w miesiącach;  
GM badana - gwarancja ofertowa badanej oferty w miesiącach; 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone 
oferty uzyskały taką samą punktację, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty – zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 

przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się następny dzień po terminie 
składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 2 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 
XI. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
 
XII. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
XIII. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA 
 
Wykonawca może zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, iż część jego oferty 
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 
 
XIV. INFORMACJA O TERMINIE W KTÓRYM WYKONAWCY MOGĄ ZWRACAĆ SIĘ DO 
ZAMAWIAJĄCEGO Z WNIOSKAMI O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Wykonawcy mogą kierować wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w 
formie pisemnej. 

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Artur 
Sakwa e-mail: asakwa@osmwloszczowa.com.pl 

3. Zamawiający odpowie na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania 
ofertowego jeżeli te wpłyną do dnia 14.10.2019r. do godz. 16:00 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po tej dacie 
Zamawiający może pozostawić wniosek bez odpowiedzi. 

 
XV. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

mailto:asakwa@osmwloszczowa.com.pl


 
Informacje o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego 
www.osmwloszczowa.com.pl oraz oferenci zostaną poinformowani mailowo o rozstrzygnięciu 
postepowania. 
 
XVI. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia 
ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje 
informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego. 

2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z 
kryteriami oceny określony w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego, będzie 
podpisana umowa. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z 
zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie 
projektu na realizację niniejszego działania. 

4. Dokonanie zmian postanowień umowy, która będzie podpisana z Wykonawcą w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego Wykonawcy 
będzie możliwa po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym 
z prawem i wytycznymi. 

5. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli: 
a) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować 

realizację zamawianej usługi lub dostawy, 
b) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby 

negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych 
Zamawiającemu środków publicznych, 

c) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania 
ofertowego okoliczności realizacja usługi lub dostawy. Ponadto, Zamawiający 
może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia. 

 
XVII. OFERTA WYKONAWCY 
 
Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę 
na którą składają się: 
 

1. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do 
Zapytania ofertowego. 

2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do 
Zapytania ofertowego. 

3. Wykaz doświadczenia wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 
do Zapytania ofertowego. 

1. Formularz oferty, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Zapytania 
ofertowego. 


