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Czarnków 21-10-2019 

Numer sprawy: 

WPp/03/2019/AK 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

STEICO Sp. z o.o. 

ul. PRZEMYSŁOWA 2  

64-700 CZARNKÓW 

REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 

Tel. +48 (0) 67 35-60-999 Fax. +48 (0) 67 35-60-900 

 

II.  BRANŻA, KTÓREJ DOTYCZY ZAPYTANIE: 

 

- Instalacyjna ppoż. 

 

III.   OSOBA PROWADZĄCA: 

 

 Adam Ksycki 

 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

Montaż instalacji tryskaczowej na hali kotła K5, zbiorników biomasy, oraz 

transportera biomasy w  zakładzie Steico znajdującego się w Czarkowie 

zgodnie z wytycznymi VdS. 

 

V. ZAKRES PRAC OBEJMUJE 

1. Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej dla hali kotła K5, zbiorników biomasu, 

oraz transportera biomasy według wytycznych VdS 

2. Montaż instalacji według projektu 

3. Odbiór instalacji przez jednostkę VdS z wynikiem pozytywnym 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

5. Wpięcie w istniejący system sygnalizacji pożaru  
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VI. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

 Zakład STEICO Sp. z o.o. w Czarnkowie. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

− Prace instalacyjne    – II kwartał 2020 

  

 UWAGA:  

 

 W przypadku braku możliwości wykonania zadania w wymaganym przez Zamawiającego 

terminie prosimy o określenie przez Oferenta dokładnego terminu, w którym może to 

zadanie wykonać. 

 
 

VIII. OSOBY KONTAKTOWE: 
  

 Adam Ksycki – Inżynier projektu ds. PPOŻ 

 Tel: +48 (0) 67 35 66 294 

 Tel. kom.: +48 882 082 320 

 e-mail: aksycki@steico.pl 
  

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT. 

 

 Oferta powinna zawierać: 

1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, 

2. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta, 

3. czas wykonywania przedmiotu zamówienia w tygodniach, 

4. ceną dotyczącą przedstawionego zakresu ofertowego, którą zamawiający może 

negocjować, 

5. deklarację terminu i sposobu likwidacji ewentualnych wad oraz warunki 

gwarancyjne wykonania zamówienia przez oferenta w zakresie składanej oferty, 

6. oświadczenie o zobowiązaniu się przestrzegania obowiązujących przepisów i 

zasad BHP, wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz wymagań zawartych 

w dziale X Kodeksu Pracy  , 

7. oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania  „Warunki wykonywania prac 

i usług na terenie STEICO Sp. z o.o.” (Załącznik nr 2), 

8. ofertę należy przygotować w rozbiciu na części: 
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X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

 

 Termin składania ofert: 31.10.2019 r. 

 Sposób składania ofert:  

- osobiście w dziale WP, 

- faxem na numer +48 (0) 67 35-66-357 

- mailowo na adres aksycki@steico.pl  

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY MOŻLIWA WIZJA LOKALNA 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

 

1. cena: 80% 

2. termin wykonania: 10% 

3. doświadczenie w prowadzeniu podobnych zadań: 5% 

4. dotychczasowa współpraca z firmą STEICO Sp. z o.o.: 5% 

 

 

XII. DODATKOWE DOKUMENTY: 
  

1. oświadczenie o tym, czy oferent jest płatnikiem podatku VAT z nadanym 

numerem NIP, 

2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta 

lub Gminy, w którym dany podmiot gospodarczy został zarejestrowany, 

zawierający imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników lub 

właścicieli firmy, a także imiona i nazwiska ustanowionych pełnomocników,  

3. dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwałę wspólników o wyrażeniu 

zgody do rozporządzania prawem lub zaciągnięciem zobowiązania do 

świadczenia (usługi lub dostawy) o wartości dwukrotnie przewyższającej 

wysokość kapitału zakładowego spółki zgodnie z art., 230 KSH, chyba że umowa 

spółki stanowi inaczej – w przypadku, gdy wartość oferty dwukrotnie przewyższa 

wysokość kapitału zakładowego Sp. z o.o. 

4. polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, 

5. oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania 

upadłościowego lub układowego, 
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6. oświadczenie o wielkości oferenta na podstawie art. 104, 105 lub 106 w związku 

z art. 107 i 109 ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2004r. nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami), 

7.  koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem, 

8. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 

9. zaświadczenie właściwego urzędu oraz właściwego oddziału ZUS 

potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

10. listy referencyjne z wykonanych innych, podobnych, odpowiadających swoim 

rodzajem lub wartością usług. 
 

UWAGA: 

W przypadku wcześniejszego złożenia w/w dokumentów (pkt 9 i 10) wykonawca 

składa jedno oświadczenie o aktualności tych dokumentów i zobowiązuje się do 

przedstawienia nowych po każdorazowej ich zmianie. Żądane dokumenty powinny 

być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez oferenta. 
 

XIII. UWAGI KOŃCOWE: 
 

a) Wszelkie dokumenty ofertowe powinny być podpisane przez Oferenta lub osoby uprawnione 

do reprezentowania przez Oferenta.  

b) Zapraszający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, odstąpienie od wybrania 

oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź 

uznania, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia. 
 

 

W calu pozyskania załączników proszę o kontakt e-mail: 

aksycki@steico.pl 
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