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Znak postępowania: BIOSTRATEG/1/01/2017 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

z dnia 09.01.2017 roku.  
 
Przedmiot zamówienia:  Najem hali warsztatowej na potrzeby prefabrykacji elementów 
składowych biogazowni służących celom badawczym w związku z realizacją projektu pt. 
„Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” 

 
Zamawiający: 
WASKO S.A 
ul. Berbeckiego 6 
44-100 Gliwice 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie jest udzielane w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności zgodnie  
z wytycznymi niniejszego Zaproszenia 
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1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 WASKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności. Postępowanie prowadzone jest zgodnie  
z wytycznymi niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty, zwanego dalej Zaproszeniem. 
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych.  

1.2 Zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pt. „Interdyscyplinarne badania nad 
poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii  
w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” 

1.3 Definicje terminów użytych w Zaproszeniu: 

1.3.1 „Zamawiający” – WASKO S.A 

1.3.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego 
Zaproszenia. 

1.3.3 „Zaproszenie” – niniejsza specyfikacja warunków Zamówienia. 

1.3.4  „Oferent” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży Zamawiającemu ofertę 
na wykonanie Zamówienia. 

1.3.5 „Dostawca” – podmiot, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  
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1.4 Dane Zamawiającego: 

WASKO S.A 

NIP: 954-23-11-706 

KRS: 0000026949 

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS 

Kapitał Zakładowy: 91.187.500 zł 

Dokładny adres do korespondencji: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice 

Tel.: +48 32 33 25 500 

Faks: +48 32 33 25 505 

e-mail: wasko@wasko.pl 
 
znak postępowania: BIOSTRATEG/1/01/2017 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy zawsze posługiwać się tym 
znakiem. 

2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje najem hali warsztatowej na potrzeby prefabrykacji elementów 
składowych biogazowni służących celom badawczym w związku z realizacją projektu pt. 
„Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do Zaproszenia. 

3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Okres najmu: czas nieokreślony  z możliwością 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia licząc od 
daty 01.02.2017   

4 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

4.1 Wszelkiego rodzaju informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający 
 i Oferentami mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub osobiście  
w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 4.2 Zaproszenia. 

mailto:wasko@wasko.pl
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4.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w sprawach formalnych jest Kierownik 
Projektu Marzena Kosiarska, tel. +48 509 442 517, e-mail: m.kosiarska@wasko.pl,  oraz  
w sprawach zamówień Marian Grzybek tel. +48 32 33 25 633, e-mail: m.grzybek@wasko.pl 

5 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert.  

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

6.1 Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zaproszeniu  
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

6.2 Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku Postępowania. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego. 

6.3 Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej  
i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą 
posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej oferty. 

6.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
zapewniające czytelność jej treści na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego Zapytania Ofertowego lub na formularzu wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich 
zapisów z wzoru formularza stanowiącego załącznik. 

6.5 Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami 
reprezentacji danego Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane. Wszelkie 
ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
osoby uprawnione. Wszystkie załączniki do Oferty powinny być załączone w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby reprezentujące Oferenta. 
Uprawnienie do reprezentacji powinno wynikać z załączonych do Oferty dokumentów,  
w szczególności z odpowiedniego zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru , 
ewentualnie także pełnomocnictwa. Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym 
punkcie będą pozostawione bez rozpoznania. 
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6.6 Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. 

6.7 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

6.8 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają 
zachowania formy pisemnej. 

7 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

7.1 Termin składania ofert upływa 23 stycznia 2017 r. o godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie 
zostaną wzięte pod uwagę podczas wyboru oferty. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania 
przesyłką pocztową, czy kurierską. 

7.2 Ofertę można przesłać na wskazany adres mailowy, na adres Zamawiającego, lub złożyć osobiście 
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Rozpatrywane będą jedynie oferty doręczone do dnia 
 i do godziny określonej w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, niezależnie od daty nadania. 

7.3 Ofertę przesyłana drogą pocztową lub składana osobiście powinna być dostarczona w opakowaniu 
zamkniętym, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na 
opakowaniu należy umieścić napis: „Znak postępowania nr BIOSTRATEG/1/01/2017w ramach 
projektu „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem 
udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” 

7.4 Otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu jest niejawne.  

7.5 Oferenci zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w terminie do 2 dni od dnia rozstrzygnięcia 
postępowania.  

8 OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

8.1 Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę netto.  

8.2 Cena ofertowa uwzględniać musi wszystkie wymagania odnoszące się do Przedmiotu Zamówienia. 
Podana cena jest ceną niezmienną w toku realizacji umowy w sprawie Zamówienia. 

8.3 W cenie oferty powinny być uwzględnione koszty najmu hali bez kosztów związanych z 
eksploatacją hali tj. woda, prąd, śmieci. 

8.4 Cena ofertowa obejmuje koszty związane z realizacją Zamówienia z uwzględnieniem podatku od 
towarów i usług VAT. Cena ofertowa wyczerpuje wszelkie należności Oferenta wobec 
Zamawiającego związane z realizacją Zamówienia. Dostawcy nie przysługuje zwrot od 
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Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez niego w związku  
z realizacją Zamówienia, 

8.5 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta. 

9 ISTOTNE POSTANOWIENIA OFERTY 

Do Oferenta, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie przesłane Zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od momentu wyboru. 

 

10 ZAŁĄCZNIKI 

10.1 Następujące załączniki stanowią integralną część Zaproszenia: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań 

 

Z poważaniem, 
 
 
_____________ 
Marzena Kosiarska 
Kierownik Projektu 
WASKO S.A 
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