Warszawa, 15 września 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pełnienie funkcji
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
w ramach projektu
„Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą”
GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 130, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000381630, NIP 1080010709 i kapitale zakładowym w wysokości
10.000,00 zł w całości opłaconym
zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla
inwestycji „Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Budowa Farmy Wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” („Zapytanie
ofertowe”).

1

1.

Zamawiający
Gestamp Wind 10 Sp. z o.o.
ul. Racławicka 130
02-634 Warszawa, Polska
Nr KRS 0000381630
NIP 1080010709
Adres strony internetowej, na której udostępniana jest dokumentacja zapytania
ofertowego:
http://www.gestampwind.com/en/media/information/przetargi-prowadzone-przezgestamp-wind-10-sp-z-oo-w-polsce-dotyczace-budowy-farmy
Osoba do kontaktu:
Karolina Padysz
Tel: +48 (22) 646 02 11
Email: karolina.padysz@gestampren.com
Do wiadomości: miguel.suarez@gestampren.com; jaime.poves@gestampren.com;
carlos.perez@gestampren.com; ignacio.breton@gestampren.com
marek.szymanski@gestampren.com

2.

Procedura udzielenia zamówienia
1) Zważywszy, że Gestamp Wind 10 Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do stosowania
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.) postępowanie udzielenia zamówienia prowadzone jest
na podstawie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) w oparciu o zasady i postanowienia „Regulaminu
przeprowadzania postępowań przetargowych przez spółkę Gestamp Wind 10 sp.
z .o.o dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z
pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z
dnia 17 czerwca 2014 roku („Regulamin”)
2) Zamawiający poprzez publikację zapytania ofertowego zaprasza Wykonawców do
do złożenia ofert („Oferta”) na zasadach określonych w Regulaminie i Zapytaniu
Ofertowym, a następnie prowadzi negocjacje z jednym lub dwoma Wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
3) Wszelkie dane przedstawione w Zapytaniu Ofertowym służą wyłącznie składaniu
ofert w przedmiotowym postępowaniu.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
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1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla inwestycji „Budowa farmy wiatrowej Szerzawy o łącznej mocy
10 MW”, polegającej na nadzorze procesu budowlanego przez cały okres jego
przygotowania i realizacji, do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2,
stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
4.

Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz zapewnią osoby
zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj:
a. pełnili nadzór nad realizacją i rozruchem minimum 1 farmy wiatrowej o
mocy min. 10 MW wraz z całą infrastrukturą techniczną i GPZ WN/SN,
b.
dysponują lub zapewnią dysponowanie Inspektorami
Inwestorskiego wymaganych ustawą Prawo Budowlane w branżach

Nadzoru

• konstrukcyjnej,
• instalacyjnej (elektrycznej),
• drogowej,
posiadających minimum 5 - letnie doświadczenie w swoich branżach nabyte
na stanowisku kierownika robót, kiewnika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w tym jeden rok podczas realizacji prac na farmie wiatrowej.
• instalacyjnej (instalacje sanitarne i sieci gazowe)
posiadającym minimum 5 - letnie doświadczenie w swoich branżach nabyte na
stanowisku kierownika robót, kiewnika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Zamawiający wymaga stałej obecności członków personelu na budowie w czasie
realizacji ich zakresu prac.
3) Zamawiający wymaga zapewnienia komunikacji z zespołem inżyniera nadzoru
inwestorskiego w języku angielskim, w mowie i w piśmie.
4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale
technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od
charakteru prawnego łączących ich stosunków.
5) Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu oraz przedstawia dokumenty potwierdzające ich spełnienie.
Zamawiający wymaga dołączenia CV z wykazem zrealizowanych inwestycji
proponowanego personelu wraz z kopią uprawnień.
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6) Oferty Wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

5.

Termin realizacji zamówienia
1) Termin wykonania zamówienia obejmuje okres około 12 miesięcy.
2) Planowany termin rozpoczęcia budowy to październik 2014.
Planowany termin zawarcia umowy to wrzesień 2014 roku. W przypadku zawarcia
umowy w terminem późniejszym Zamawiający zastrzega sobie możliwość do
odpowiedniego wydłużenia terminów realizacji przedmiotu zamówienia.

6.

Umowa i główne warunki finansowania i płatności
Umowa zostanie zawarta w języku polskim lub angielskim. Wszelkie rozliczenia
związane z realizacją umowy będą dokonywane w PLN.

7.

Opis sposobu przygotowania Oferty
1)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wszelkie miejsca mające
wpływ na treść złożonej oferty, w których Wykonawca naniósł zmiany będą
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zmiany albo wycofanie oferty
dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są
skuteczne.

2)

Wraz z ofertą Wykonawca złoży proponowany wzór umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia, w języku polskim i angielskim. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany wzoru umowy.

3)

Treść oferty musi odpowiadać zakresowi zamówienia zawartego w Załączniku nr
2.

4)

Wszystkie strony oferty zawierające informacje winny być ponumerowane oraz
połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

5)

Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

6)

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.

7)

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o
złożenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz jej załączników.

8)

Wraz z ofertą Wykonawcy składają informację potwierdzającą spełnienie
wymagań określonych w pkt. 4.1.

9)

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania
Oferty lub pozostałych dokumentów przez pełnomocnika do Oferty należy
załączyć oryginał pełnomocnictwa.
4

10) Oferta powinna być złożona w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD w
formie elektronicznej, w skanie (plik PDF) oraz w wersji edytowalnej (plik MS
Word).

8.

Termin związania Ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną Ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu
związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.

Opis sposobu obliczania ceny
1) Podana w Ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
2) Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę ryczałtową za świadczenie usług
obejmujących cały przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do
podania zarówno ceny netto jak i brutto (zawierającej podatek VAT).
3) Cena ryczałtowa podana w ofercie, musi być ostateczna, kompletna,
jednoznaczna, nadto musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez
Zamawiającego w Załączniku nr 2, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, zostaną
ustalone w kontrakcie na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza płatności miesięczne. W ramach oferty Wykonawca winien
przedstawić proponowany harmonogram płatności.

10. Opis sposobu dokonywania oceny Ofert
Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaproponuje najniższą cenę netto.
11. Miejsce i termin składania Ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 26 września 2014
roku do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
Zamawiającego i oznaczonej:
„Oferta w postępowaniu – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w ramach inwestycji Budowa Farmy Wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.” Nie otwierać przed 26 września 2014 roku, godz.
12:00” [nazwa Wykonawcy].
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 26 sierpnia 2014 roku
o godzinie 12:00.
12. Przebieg negocjacji
Po dokonaniu badania i oceny Ofert Zamawiający może prowadzić negocjacje
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą Ofertę lub z dwoma Wykonawcami,
którzy złożyli najkorzystniejsze Oferty.
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13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, strony niezwłocznie przystąpią do negocjacji
szczegółowych warunków kontraktu, przy bezwzględnym zachowaniu warunków
określonych w Załączniku nr 2.

14. Wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego
W przypadku wniosku Wykonawcy dotyczącego wyjaśnienia treści Zapytania
Ofertowego Wykonawca powinien zadawać pytania w języku polskim i w miarę
możliwości w języku angielskim. Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi, w
zależności od zakresu pytania, po w języku polskim lub angielskim.

15. Pozostałe informacje
1) O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą poczty
elektronicznej.
2) Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:
a. nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
b. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie ww. usługi.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny

Integralną część
załączniki:

niniejszego

Zapytania

Ofertowego

1. Załącznik 1 – formularz Oferty;
2. Załącznik 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
3. Załącznik 3 – Opis Projektu
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stanowią

następujące

