OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
prowadzonym przez BUDMAT BOGDAN WIĘCEK

na udzielenie zamówienia
w trybie art. 701 – 705 k.c.:
na

„ Dostawę lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania
oświetleniem w celu kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w
zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku oraz w Ciechanowie „

OGŁOSZENIE JEST JEDYNYM DOKUMNTEM OPISUJĄCYM ZAMÓWIENIE I ZAWIERA:
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Termin i miejsce składania ofert, termin realizacji zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Kryteria wyboru ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Warunki udziału w postępowaniu i wymagania stawiane wykonawcom oraz opis sposobu oceny tych
warunków.
V. Tryb postępowania.
V.I Informacje ogólne.
V.II Tryb oceny ofert.
VI. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
VII. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert
VIII. Termin związania ofertą wraz z informacją na temat jego przedłużenia.
IX. Informacje ogólne o postepowaniu i sposobie porozumiewania
X. Załączniki do ogłoszenia.

Płock, dnia 4 listopada 2015 nr.
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BUDMAT - Bogdan Więcek
z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25
w Płocku (09-407), NIP: 774-00-15-083, REGON: 610023049

zaprasza
do złożenia oferty i uczestniczenia w procedurze wyłonienia dostawcy
na:
„ Dostawę lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania oświetleniem w celu
kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku
oraz w Ciechanowie „
Procedura prowadzona jest na podstawie art. 701 – 705 k.c.:

I.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin składania ofert: 12 listopada 2015 r. godz. 12.00.
2. Miejsce składania ofert:
BUDMAT
ul. Otolińska 25
Budynek: Biurowiec Główny, 1 piętro, sekretariat
09-407 Płock
POLSKA
Lub
Adres e-mail: j.bialecki@budmat.com.pl; k.lewandowski@budmat.com.pl
3. Termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2015 r.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnego oświetlenia typy LED oraz
systemu sterowania oświetleniem w celu kompleksowej wymiany istniejącego (tradycyjnego)
oświetlenia w halach produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz oświetlenia
zewnętrznego zlokalizowanych w zakładach produkcyjnych firmy BIDMAT w Płocku (ul.
Otolińska 25) oraz w Ciechanowie (ul. Robotnicza 5).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę energooszczędnego oświetlenia oraz
systemu sterowania oświetleniem, bez montażu.
3. Podane niżej symbole energooszczędnych lamp typy LED oraz systemu sterowania
oświetleniem są podane przykładowo w celu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma
prawo zastosowania rozwiązań równoważnych.
4. Zamawiający oczekuje, iż w wyniku kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia na nowe
typu LED wraz z systemem sterowania nastąpi znaczące obniżenie zużycia energii
elektrycznej (kryterium wybory ofert) i w tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
obliczenia.
5. Wykonawca ma prawo przeprowadzić wizję lokalną przed złożenia oferty.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a. uzgodnienie z Zamawiającym parametrów technicznych urządzeń (dla każdego z
rodzajów)
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7.

8.

9.
10.

b. ustalenie z Zamawiającym dokumentacji technologicznej i technicznej urządzeń (dla
każdego z rodzajów) ,
W celu dokonania uzgodnień określonych w pkt. 6 Wybrany Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji specyfikację urządzeń i ich charakterystyki techniczne i
technologiczne (karty urządzeń) maksymalnie w ciągu 2 dni od podpisania umowy.
Zamawiający dokona akceptacji/lub zgłosi uwag w terminie 2 dni roboczych.
Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą urządzeń Wykonawca przekazał kompletną
dokumentację techniczna urządzeń (karty katalogowe, certyfikaty, atesty, instrukcje obsługi,
etc.)
W celu porównywalności ofert Zamawiający poniżej podaje formularz do obliczenia efektów
energooszczędności.
Zakres kompleksowej wymiany obejmuje niżej określone oświetlenie tradycyjne:

SUMY

lampa rtęciowa 450W
świetlówka rtęciowa
58W

PARKOWA MH 250W

PARKOWA MH 100W

lampy i naswietlacze
400W

naświetlacze mh 150W

UNDERGRUNT 150W

UNDERGRUNT 70W

NAZWA OBIEKTU

LAMPY STARE DO WYMIANY

SUMY POSZCZEGÓLNYCH MODELI LAMP, w tym:
PŁOCK
CIECHANÓW

PŁOCK ul. Otolińska

26
34
12
22
78
6
20
49
24
56
28
32
124
24
150
11
5
5
32
4

23

26
32
24
10
14
12
14

odział Ciechanów

HALA PROFILI GK
MAGAZYN PROFILOWANIE GK
HALA 13CS1 MAG BLACH PŁASKICH
HALA 13CS1 PRODUKCJA I MAG KRĘGÓW
HALA 13CS2
HALA 13CS2 WIATA ZAŁADUNKOWA
HALA PRASY I MAG PRASY
HALA PROFILOWANIE 1
MAGAZYN PROFILI PRZY REKLAMIE
HALA TRAPEZOWNIA ZAGINARKI GĄCIARKI
HALA MAG WYR GOTOWYCH
HALA TRAPEZOWANIE
HALA PRODUKCJI WENECJA
HALA MAGAZYN WENECJA
HALA LINA STANOWISK
hale WARSZTATOWE
PARKOWE BUD GŁÓWNY teren zewnętrzny
PARKOWE BUD DYREKTORSKI teren zewnętrzny
Naświetlacze Z DACHÓW teren zewnętrzny
OPRAWY Z ZIEMI "UNDERGRUNT"
magazyn wysokiego składowania
HALA WYSOKI TRAPEZ
WIATA ZAŁADUNKOWA
PRODUKCJA RYNNY (PRASY)
HALA PAKOWANIA RYNNY
MAGAZYN RYNNY

4 26 32 23
4 26 32 23
0 0 0 0

5
5
0

26
34
12
22
78
6
20
49
24
56
28
32
124
24
150
11
5
5
55
30
32
24
10
14
12
14

5 298 504 897
5 298 398 791
0 0 106 106
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11. Zamawiający szacuje, iż zakres dostawy obejmować będzie:

SUMY

IL1M30

IL1M50

G32M60

G321M30

F10M200

F10M150

F10M100
H3T8M40 zamiast świetl
2X58W)
H3T8M30 zamiast świetl
2X58W)

ILG50M150

ILG50M200

ILG90M240

ILG90M200

ILG90M150

ILG90M120

ILC90M150

ILG90M100

ILH120M240

ILH120M90

ILH120M120

ILH6090M90

ILH6090M150

ILH3070M150

NAZWA OBIEKTU

NOWE LAMPY ENERGOOSZCZĘDNE LED
26
16

11
12
0

4

19 35

18

0

24

PŁOCK ul. Otolińska

6
8

12

3

48
7

18
60

12

10
32
138
12

20
140
9

2
5
5
32

6 17
26

odział Ciechanów

HALA PROFILI GK
MAGAZYN PROFILOWANIE GK
HALA 13CS1 MAG BLACH PŁASKICH
HALA 13CS1 PRODUKCJA I MAG KRĘGÓW
HALA 13CS2
HALA 13CS2 WIATA ZAŁADUNKOWA
HALA PRASY I MAG PRASY
HALA PROFILOWANIE 1
MAGAZYN PROFILI PRZY REKLAMIE
HALA TRAPEZOWNIA ZAGINARKI GĄCIARKI
HALA MAG WYR GOTOWYCH
NA PRZYSZŁOŚC HALA TRAPEZOWANIE
HALA PRODUKCJI WENECJA
HALA MAGAZYN WENECJA
HALA LINA STANOWISK
hale WARSZTATOWE
teren zewnętrzny PARKOWE BUD GŁÓWNY
teren zewnętrzny PARKOWE BUD DYREKTORSKI
teren zewnętrzny Naświetlacze Z DACHÓW
OPRAWY Z ZIEMI "UNDERGRUNT"
magazyn wysokiego składowania
HALA WYSOKI TRAPEZ
WIATA ZAŁADUNKOWA
PRODUKCJA RYNNY (PRASY)
HALA PAKOWANIA RYNNY
MAGAZYN RYNNY

12

4

6

26
27
12
22
78
6
20
51
25
60
22
32
138
32
140
11
5
5
55
30
18

28

28

10

10
24

2

8

24
4

14

14

14
0

SUMY POSZCZEGÓLNYCH MODELI LAMP

0 51

System sterowania oświetleniem

2 11

0 12

6

6 26 35 34 208 23 32 64 140 158 34

51

system sterowania - czujka PD4-M-1C-GH-SM

12

Razem

5

5 26

4

905

szt

system sterowania - czujka PD4-M-1C-SM
system starowania - czujka PD4-S-GH-SM

6 17

9

72

12. Wykonawca wraz z oferta przedkłada wykaz urządzeń planowanych w ramach dostawy
(ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Oferty)
13. Formularz do obliczenia efektów energooszczędności (ZAŁACZNIK Nr 2 do oferty):
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ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
Koszt 1,00 kWh w zł NETTO
Czas pracy oświetlenia teren zew (h/rok)
Czas pracy oświetlenia HALE OBECNIE (h/rok)
Czas pracy oświetlenia HALE LED ZE STEROWANIEM (h/rok)

Lp.

Typ oprawy

0,50 zł
4380
3024

Ilość opraw

ISTNIEJĄCE LAMPY TRADYCYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LAMPA RTĘCIOWA
LAMPA ŚWIETLÓWKOWA 2X58W
NAŚWIETLACZ 400W
NAŚWIATLACZ 150W
PARKOWA 250W
PARKOWA 100W
UNDERGRUNT 150W
UNDERGRUNT 70W
SUMA TRADYCYJNE

504,0
298,0
23,0
32,0
5,0
5,0
26,0
4,0
897,0

Moc POBIERANA
oprawy

Moc
zainstalowana

Praca opraw

[kW]
0,450
0,060
0,450
0,180
0,280
0,120
0,180
0,900

całkowita
[kW]
226,8
17,9
10,4
5,8
1,4
0,6
4,7
3,6
271,1

Rok
[h]
3 024,0
3 024,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
3 024,0
3 024,0
-

Rok
[kWh]
685 843,2
54 069,1
45 333,0
25 228,8
6 132,0
2 628,0
14 152,3
10 886,4
844 272,8

422 136,4

Moc
zainstalowana

Praca opraw

Zużycie energii w

Koszt energii

Zużycie energii w Koszt energii w

Rok
[zł]
0,0

Po zmianach NA LED
Typ oprawy

Moc POBIERANA
oprawy

Ilość opraw

1.
2.
3.
….

0
0
0
-

0
0
0
-

-

-

ZMIEJSZENIA / OSZCZĘDNOSCI

zużycie energii
(kWh/rok)

0,00 zł
koszt energii
(zł/rok)

co stanowi %

Zmiejszenie emisji CO2

oszczędność
energii (kWh)

oszczędności
energii (MWh)

0

wskaźnik
zmniejszenie emisji
(MgCo2/MWh)
MgCO2

0,0

0,812

0,0

Obliczenie za pomocą «referencyjnego wskaźnika jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla węgla przy produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce» zalecanego do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i wynoszący: 0,812 MgCO2/MWh (ostatnio opublikowany wskaźnik czerwiec, 2011) .

III. KRYTERIA WYBORU OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
L.p.

Kryterium

Waga kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

1.

„Cena”

40%

40

2.

„Energooszczędność„

30%

30

3.

„Gwarancji jakości”:

30%

30

3. Ocena ofert w zakresie powyższych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) W zakresie kryterium nr 1 - „cena” oferta może uzyskać od 0 do 100 punktów. Ocena
zostanie dokonana według następującego wzoru:
PC = CN / CB x 100 x 40%
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gdzie:
PC – liczba punktów dla kryterium „cena”,
Cn – najniższa oferowana cena brutto,
Cb – cena brutto oferty badanej.
a) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
b) Do oceny oferty w kryterium cenowym Zamawiający będzie się kierował ceną oferty
brutto, określoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2) W zakresie kryterium nr 2 „Energooszczędność” oferta może uzyskać od 0 do
100 punktów. Ocena zostanie dokonana w następujący sposób:
a) Wykonawca wskaże w ofercie rozwiązania zwiększające poziom energooszczędności
w przedziale od 10 % do 20%:
a. PE = 40 (czterdzieści) punktów x 30 %
b) Wykonawca wskaże w ofercie rozwiązania zwiększające poziom energooszczędności
w przedziale od 21 % do 50%
a. PE = 70 (siedemdziesiąt) punktów x 30 %
c) Wykonawca wskaże w ofercie rozwiązania zwiększające poziom energooszczędności
powyżej 50%
a. PE= 100 (sto) punktów x 30 %
Gdzie:
PE – suma punktów w kryterium energooszczędność
a) Do oceny oferty w kryterium Zamawiający będzie się kierował zadeklarowanym w ofercie
poziomem energooszczędności.
b) Do oceny oferty w kryterium „Energooszczędność” zamówienia będzie dokonana ocena z
dokładnością, określoną do dwóch miejsc po przecinku.
3) W zakresie kryterium nr 3 - „gwarancja jakości” oferta może uzyskać od 0 do 100 punktów.
Ocena zostanie dokonana według następującego wzoru:
GJ = GB / GN x 100 x 30%
gdzie:
GJ – ilość punktów dla kryterium „gwarancja jakości”,
GN – najdłuższy oferowany termin gwarancji,
GB – termin gwarancji oferty badanej.
a)

Do oceny oferty w kryterium: gwarancja jakości” Zamawiający podda ocenie termin
wskazany w Ofercie.
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b)

Do oceny oferty w kryterium termin realizacji zamówienia będzie dokonana ocena z
dokładnością, określoną do dwóch miejsc po przecinku.

O wyborze oferty zadecyduje bilans ww. kryteriów, tzn.:
BO = PC+ PE+ GJ
gdzie:
Bo – badana oferta
PC – ilość punktów dla kryterium „cena”
PE – ilość punktów dla kryterium „energooszczędność”
GJ – ilość punktów dla kryterium „gwarancja jakości”

Punkty wynikające z powyższych obliczeń uzyskane przez Wykonawców w czasie dokonywania
oceny ofert zostaną obliczone również z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ORAZ OPIS
SPOSOBU OCENY TYCH WARUNKÓW.
1. W postępowaniu, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu i złożą ofertę na realizację przedmiotu zamówienia
opisanego wstępnie w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Oferty musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z obowiązującą go zasadą reprezentacji.
3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana przez Zamawiającego wg formuły „spełnia” –
„nie spełnia”.
4. Wraz z ofertą wstępną Wykonawcy muszą wykazać spełnianie następujących warunków:
1) wykazać, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) wykazać, iż nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3) wykazać, iż nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
4) wykazać, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
5) wykazać, iż posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia;
6) wykazać, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
7) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
5.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
wyżej, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez
Zamawiającego na potwierdzenie spełniania tych warunków.
6.
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub nie
złoży ich w wyniku wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia w wymaganym terminie,
lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu, to
Zamawiający odrzuci ofertę.
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7.

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków wskazanych powyżej.
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert
2) dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu
zamówienia
3) dokumentów potwierdzających dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia
4) dokumentów potwierdzających zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania
przedmiotu zamówienia

V. TRYB POSTĘPOWANIA.

V.I Informacje ogólne.
1. Realizacja zamówienia następuje zgodnie z przepisami ustawy z dni 23 kwietnia 1964r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn.zm.), stosownie do przepisu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z późn.zm.), a w szczególności jej ust. 3 do niniejszego postępowania nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn.zm.).
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dokona wybory ofert spośród złożonych ofert ważnych i nie podlegających
odrzuceniu.
5. Procedura wyboru oferty jest jednostopniowa, w oparciu o kryteria wyboru określone w pkt.III z
zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.
6. Zamawiający zastrzega możliwość wszczęcia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
ważne i nie podlegające odrzuceniu. W przypadku wszczęcia negocjacji Zamawiający przekaże
Wykonawcom informację określającą termin negocjacji.
7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej.
8. Jeżeli w toku badania ofert komisja przetargowa stwierdzi oczywiste omyłki pisarskie lub
rachunkowe poprawi je.
9. Poprawieniu podlegają także inne omyłki, o ile nie będą one istotne.
10. Wprowadzenie poprawki wymaga akceptacji Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
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11. Brak zgody wyrażonej mailem lub faksem i potwierdzonej w formie pisemnej spowoduje
odrzucenie oferty .
12. Zamawiający odrzuca oferty, które nie spełniają wymagań i warunków określonych przez
Zamawiającego.
13. Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo odwołania procedury w każdym czasie bez
podawania przyczyn lub dokonania powtórzenia procedury czy poszczególnych jej czynności.

V.II Tryb oceny ofert.
1. Zamawiający dokona oceny ofert w maksymalnym terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert (za
dzień otwarcia ofert przyjmuje się dzień składania ofert określony w pkt. I.1)
2. Oferty są przedmiotem oceny formalnej i merytorycznej.
3. Ocena formalna ofert obejmuje: ocenę oferty pod względem zgodności z ogłoszeniem, a
także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ocenę spełniania przez
Wykonawców wymagań i warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu.
4. Ocena formalna zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę
dokumentów formalno - prawnych oraz dokumentów wymaganych w niniejszym
postępowaniu zgodnie z opisem w pkt IV.
5. Ocena formalna ofert zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
6. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a. jest nieważna,
b. sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
c. nie spełnia wszystkich warunków określonych w Ogłoszeniu
d. zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, powodujące
istotne zmiany w treści oferty.
7. W wyniku oceny formalnej tworzona jest lista Wykonawców, których oferty zostaną poddane
ocenie merytorycznej.
8. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią warunków oceny formalnej zostaną odrzucone.
9. Ocena merytoryczna ofert wstępnych obejmuje ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert
zgodnie z opisem w pkt. III.
10. Zamawiający wybiera ofertę, która w ocenie merytorycznej uzyskała największą liczbę
punktów.
11. W przypadku wszczęcia negocjacji o których mowa w pkt. V.I.6 Zamawiający zaprasza do
negocjacji Wykonawców, których oferty są ważne i nie podlegały odrzuceniu, z zachowaniem
poniższych warunków:
a. Negocjacje prowadzone będą w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia
Wykonawców, o ich wszczęciu.
b. Zamawiający w piśmie informującym o wszczęciu negocjacji podaje termin
negocjacji.
c. Termin negocjacji wskazany przez Zamawiającego jest wiążący.
d. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na negocjacje, uznaje się, że jego oferta
nie ulega zmianom i podlega dalszej ocenie zgodnie z danymi zawartymi w ofercie
złożonej w terminie, o którym mowa w pkt.III.
e. Do oceny ofert ostatecznych (po przeprowadzonych negocjacjach) stosuje się
kryteria tożsame z kryteriami wyboru ofert określonymi w pkt. III.
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VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.

VII.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje informację
Wykonawcy, którego oferta została wybrana i wyznacza termin podpisania umowy. Termin
podpisania umowy będzie nie dłuższy niż 3 dni od poinformowania o wyborze oferty.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w sposób czytelny, przy użyciu formularza
stanowiącego załącznik do zaproszenia do składania ofert, wypełnionego na maszynie
dopisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.
Oferta wraz z dokumentami powinna być złożona w jednym egzemplarzu.
Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji
Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta została podpisana przez inne osoby niż to wynika z dokumentu
rejestrowego Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób wystawione w
formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane lub
podpisane przez osobę podpisującą ofertę.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych,
zamkniętych kopertach. Oprócz danych widniejących na kopercie zewnętrznej, koperta
wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. Kopertę zewnętrzną należy
zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
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Oferta na
„Dostawę lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania oświetleniem w celu
kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku
oraz w Ciechanowie „
Nie otwierać przed dniem 10 listopada 2015 r., godz. 12.00.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie
oznaczonych i nie zaadresowanych zgodnie z powyższymi wymogami.
Za moment złożenia oferty uważa się chwilę dotarcia jej do miejsca złożenia.
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ją
Wykonawcy.
Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
Oferta nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania
ofert.
Zmiana oferty może nastąpić, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich
samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi
jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. Dodatkowo opakowanie,
w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ZMIANA.
Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących
tajemnice przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w
osobnym segregatorze z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w
której zamieszczona jest pozostała, jawna, część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i
dokumentami. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie, z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub
organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT JEGO PRZEDŁUŻENIA.
1.
2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert .
Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminów związania ofertą.

IX. Informacje ogólne o postepowaniu i sposobie porozumiewania
1. W postępowaniu obowiązuje język polski. Oferta musi być złożona w języku polskim.
Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie w języku polskim.
2. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału oraz pełnomocnictwa do
działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu, które to dokumenty należy złożyć w oryginale
lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język
polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa udzielanego osobom
podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w zakresie stawianych przez siebie
wymagań bez obowiązku podawania przyczyn zmiany, a także prawo do unieważnienia
postępowania do czasu podpisania umowy o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez
podawania przyczyny.
6. Wszelkie terminy, o których mowa postępowaniu liczone są zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego.
7. Wykonawca przygotowuje ofertę na własny koszt i ryzyko.
8. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza sposób przekazywania sobie przez
strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, z zastrzeżeniem
zawartym w pkt 9 poniżej , w następujących formach:
1) pisemnie na adres: BUDMAT, 0-407 Płock, ul. Otolińska 25
2) faksem na numer: +48 /24/ 268 93 21
3) elektronicznie na adres e-mail: jacek.białecki@budmat.pl
9. Forma pisemna zastrzeżona jest dla:
1) złożenia oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami przedstawianymi w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę wymagań
określonych przez Zamawiającego,
3) zmiany lub wycofania oferty.
10. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj.: od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 08.00 do 16.00.
11. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą
faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania z
informacją o godzinie i dacie ich otrzymania.
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (o ile zostaną udzielone) zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić lub uzupełnić treść Ogłoszenia. Dokonaną zmianę lub uzupełnienie Zamawiający
opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający – uwzględniając czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofercie – może przedłużyć termin składania ofert.
15. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się
postępowaniem jest: Jacek Białecki, tel. 024-268-03-63, e-mail: jacek.białecki@budmat.pl
X. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA.
Załącznik nr 1– wzór oferty wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
….……………………………………
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)
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Do:
BUDMAT BOGDAN WIĘCEK
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
POLSKA

FORMULARZ „OFERTA "
Nazwa i siedziba Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn.” „
Dostawa lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania oświetleniem w celu
kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku
oraz w Ciechanowie „
składamy niniejszą ofertę oferując wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:
....................... PLN
CENA BRUTTO
(słownie: ..................................................................................... PLN)
....................... PLN
PODATEK VAT
(słownie: ............................................................................... PLN)
....................... PLN
CENA NETTO
(słownie: .............................................................................................. PLN)
1. Jednocześnie oświadczamy, że OFERUJEMY następujące warunki realizacji zamówienia,
podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert:
a) „Gwarancja jakości”: gwarancja na urządzenia na okres ……….. licząc od daty odbioru
końcowego dostawy
b) „Energooszczędność”: na poziomie …..%
2. Zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń; zdobyliśmy wszelkie
konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
4. Ponadto oświadczamy iż,:
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a) Wobec reprezentowanego podmiotu nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) Nie zalegamy* z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne lub uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie*,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub uzyskaliśmy
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*;
c) Wobec reprezentowanego podmiotu nie orzeczono zakazu ubiegania się o
zamówienie;
d) Posiadamy
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności;
e)Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia;
f) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
g) sytuacja finansowa i ekonomiczna podmiotu umożliwia realizację zamówienia.

*- niepotrzebne skreślić

..........................................................
(miejscowość, data)

............................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1.
2.
3.
4.
5.

Wykaz urządzeń planowanych w ramach dostawy
Obliczenia efektywności energetycznej
Dokument rejestrowy
…………………………..
…………………………….

Załącznik nr 1 do OFERTY
….……………………………………
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)
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Do:
BUDMAT BOGDAN WIĘCEK
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
POLSKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ URZĄDZEŃ PLANOWANYCH W RAMACH DOSTAWY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
W odpowiedzi na Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn.” „
Dostawa lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania oświetleniem w celu
kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku
oraz w Ciechanowie „
przedkładamy wykaz urządzeń planowych w ramach dostawy:
Lp

Wykaz urządzeń planowanych w
ramach dostawy

ilość

1

2

3

moc
jednostkowa
zainstalowana
moc pobierana
(3x4)
4

5

Charakterystyka techniczna

6

Oświetlenie (grupy wg rodzajów)

1
2
3
….
System sterowania oświetleniem

1
2
3
….

..........................................................
(miejscowość, data)

............................................................
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do OFERTY
….……………………………………
(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)
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Do:
BUDMAT BOGDAN WIĘCEK
ul. Otolińska 25
09-407 Płock
POLSKA
ZAŁĄCZNIK NR 2 OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Nazwa i siedziba Wykonawcy:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o postępowaniu w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia pn.” „
Dostawa lamp energooszczędnych typu LED oraz systemu sterowania oświetleniem w celu
kompleksowej wymiany istniejącego oświetlenia w zakładach produkcyjnych BUDMAT w Płocku
oraz w Ciechanowie „

przedkładamy obliczenia dotyczące efektywności energetycznej
ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ
Koszt 1,00 kWh w zł NETTO
Czas pracy oświetlenia teren zew (h/rok)
Czas pracy oświetlenia HALE OBECNIE (h/rok)
Czas pracy oświetlenia HALE LED ZE STEROWANIEM (h/rok)

Lp.

Typ oprawy

0,50 zł
4380
3024

Ilość opraw

ISTNIEJĄCE LAMPY TRADYCYJNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LAMPA RTĘCIOWA
LAMPA ŚWIETLÓWKOWA 2X58W
NAŚWIETLACZ 400W
NAŚWIATLACZ 150W
PARKOWA 250W
PARKOWA 100W
UNDERGRUNT 150W
UNDERGRUNT 70W
SUMA TRADYCYJNE

504,0
298,0
23,0
32,0
5,0
5,0
26,0
4,0
897,0

Moc POBIERANA
oprawy

Moc
zainstalowana

Praca opraw

[kW]
0,450
0,060
0,450
0,180
0,280
0,120
0,180
0,900

całkowita
[kW]
226,8
17,9
10,4
5,8
1,4
0,6
4,7
3,6
271,1

Rok
[h]
3 024,0
3 024,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
4 380,0
3 024,0
3 024,0
-

Rok
[kWh]
685 843,2
54 069,1
45 333,0
25 228,8
6 132,0
2 628,0
14 152,3
10 886,4
844 272,8

422 136,4

Moc
zainstalowana

Praca opraw

Zużycie energii w

Koszt energii

Zużycie energii w Koszt energii w

Rok
[zł]
0,0

Po zmianach NA LED
Typ oprawy

1.
2.
3.
….

Moc POBIERANA
oprawy

Ilość opraw

0
0
0
-

0
0
0
-

-

-

ZMIEJSZENIA / OSZCZĘDNOSCI

zużycie energii
(kWh/rok)

0,00 zł
koszt energii
(zł/rok)

co stanowi %

Zmiejszenie emisji CO2

oszczędność
energii (kWh)
0

oszczędności
energii (MWh)
0,0

wskaźnik
zmniejszenie emisji
(MgCo2/MWh)
MgCO2
0,812

0,0

Obliczenie za pomocą «referencyjnego wskaźnika jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla węgla przy produkcji energii elektrycznej do
wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce» zalecanego do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i wynoszący: 0,812 MgCO2/MWh (ostatnio opublikowany wskaźnik czerwiec, 2011) .

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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