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Inowrocław, 15.06.2015 r. 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr    109/UIM/2015 

 

W związku z realizacją projektu „Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów 

podestylacyjnych w Zakładzie w Inowrocławiu” (POIS.04.02.00-00-008/14), 

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko, Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w 

przedsiębiorstwach oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, CIECH Soda 

Polska S.A. składa zaproszenie do składania ofert dotyczące „Kompletne wykonanie robót 

budowlano-montażowych w zakresie ciągu transportowego wapna nawozowego E1.13, 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obszarach E1.10, E1.12 i E1.13 oraz instalacji 

sprężonego powietrza i HVAC w obszarach E1.11 i E1.12 wraz z pracami towarzyszącymi i 

pomocniczymi”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

CIECH Soda Polska S.A. 

ul. Fabryczna 4 

88-101 Inowrocław 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA: 

II.1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

II.2. Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady 

konkurencyjności, jawności, przejrzystości i równego dostępu. 

II.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez 

podania przyczyn. 

II.4. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców/Dostawców oraz 

opublikuje informacje na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki. 

II.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych 

informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 

II.6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, 

CIECH Soda Polska S.A. może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania 

ofert. O dokonanej zmianie CIECH Soda Polska S.A. poinformuje na swojej stronie 

internetowej, drogą mailową, faksem lub listem poleconym wszystkich Dostawców i 

Wykonawców, do których skierowano wcześniej zaproszenie do składania ofert. 

II.7. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie zobowiązuje CIECH Soda Polska S.A. do zawarcia 

umowy. 

II.8. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

obowiązującym u Zamawiającego. 

II.9. Regulamin udzielania zamówień dostępny jest na stronie internetowej www.ciechgroup.com. 

II.10. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej. 

II.11. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości 

przyjmowania ofert częściowych  

II.12. W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwości 

udzielenia zamówień częściowych. 
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III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
III.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Kompletne wykonanie robót budowlano-

montażowych w zakresie ciągu transportowego wapna nawozowego E1.13, instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych w obszarach E1.10, E1.12 i E1.13 oraz instalacji sprężonego 

powietrza i HVAC w obszarach E1.11 i E1.12 wraz z pracami towarzyszącymi i pomocniczymi 

w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu” 

Szczegółowe warunki  techniczne ,  w tym wytyczne i  wymagania zamawiającego 
oraz opis techniczny i  zakres przedmio tu zamówienia określone zostały  w 
Specyfikacj i  Technicznej stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia 

 
III.2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2015r.  
III.3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:  

a)  Imię, nazwisko i  adres oferenta lub nazwę i  siedzibę fi rmy,  
b)  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w 

imieniu oferenta 
c)  Szczegółowy opis techniczny zakresu prac  będących przedmiotem ofe rty 

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną stanowiącą Załącznik  nr 3 do niniejszego 
zamówienia.  

d)  Cenę ryczałtową za przedmiotowy zakres prac. Tabela cenowa –  Zał. Nr 4.  
e)  Określenie terminu płatności  należności . Preferowany termin płatności  faktur  

60 dni od terminu otrzymania faktury 

f)  Potwierdzenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt.  III.2 
oraz zapłaty kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości  
0,2% wynagrodzenia umownego za każdy zakończony dzień zwłoki ,  
maksymalnie 10% wartości  wynagrodzen ia umownego.  

g)  Referencje potwierdzające doświadczenie Oferenta w należytym wykonaniu       
prac o podobnym charakterze na terenie Uni i  Europejskiej w okresie ostatnich 
5  

lat.  
h)  Warunki gwarancyjne wykonania zamówienia przez oferenta w zakresie 

składanej  oferty a w tym termin i  sposób l ikwidacj i  ewentualnych awari i , wad i  
usterek, preferowany jest 24 godzinny czas reakcj i  i  podjęcie działań 
prowadzących do usunięcia awari i  od momenty zgłoszenia usterki. Minimalny 
okres gwarancji  powinien wynosić 24  miesięcy od  daty końcowego protokołu 

odbioru.  
III.4. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY:  

a)  Oświadczenie o tym, czy oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT z 
nadanym numerem NIP,  

b)  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji  działalności  gospodarczej (KRS), wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

c)  Dla Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwałę wspólników o wyrażeniu 
zgody do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świad czenia 
(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.  

d)  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności , lub wstrzymanie w całości  wykonania 
decyzj i  właściwego organu –  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert ,  

e)  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacani em opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i  społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał  
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzj i  właściwego organu –  
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

ofert.  
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f)  Oświadczenie, że prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, aktualną wiedzą techniczną, aktualnymi normami także warunkami 
zaproszenia do złożenia oferty oraz niniejszą Specyf ikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia  

g)  Dane potwierdzające osiągnięte wyniki  f inansowe przedsiębiorstwa za rok 
2012, 2013, 2014 (standing finansowy).  

h)  oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania 
upadłościowego lub układowego.  
 
Uwaga: 
W przypadku wcześniejszego złożenia w/w dokumentów 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 kserokop i i  poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez oferenta  

        

 

IV. KRYTERIA OCENY: 

IV.1.  

Cena netto – waga 60 punktów; 

Termin realizacji – waga 40 punktów; 

Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT). 

Punktacja ceny obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do 

ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium. 

V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA: 

V.1. Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność 

zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. 

V.2. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy/Dostawcy, którzy posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

V.3. O udzielnie zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia. 

V.4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego 

zaproszenia do składania ofert. 

V.5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy: 

a. Nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio 

przez CIECH Soda Polska S.A. lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których 

wszczęto postępowanie upadłościowe. 

b. Są z CIECH Soda Polska S.A. powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CIECH Soda Polska S.A. 

a Wykonawcą polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności 

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 
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VI.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

VI.2. Oferta powinna być parafowana i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy/Dostawcy. 

VI.3. Wykonawca/Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. 

VI.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

VI.5. CIECH Soda Polska S.A. dopuszcza możliwość złożenia jednej oferty przez kilka podmiotów, 

którzy na potrzeby wykonania zamówienia zawarli porozumienie / konsorcjum. 

VI.6. Oferty należy złożyć do dnia 29.06.2015 r. do godz. 15:00. 

VI.7. Oferty należy składać: przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: 

aleksander.rosek@ciechgroup.com  

VI.8. Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub 

wpływu na wskazaną w punkcie VI.7. adres e-mail. 

VI.9. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą 

podlegały ocenie. 

VI.1. Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail lub 

telefonicznie pod nr tel. +48 669600559 do dnia 26.06.2015r. Osobą upoważnioną do 

kontaktu jest: Aleksander Rosek. 

VI.2. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego). 

VI.3. Do oferty należy dołączyć: 

 

a). Oświadczenia do zaproszenia do składania ofert Nr  109/UIM/2015 potwierdzające spełnienia 

warunków z punktu V ww. zaproszenia. 

b). Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

 

 
……………………………………………..………. 

(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT: 

1. Załącznik Nr 1. Oświadczenia do zaproszenia do składania ofert Nr  109/UIM/2015 

potwierdzające spełnienia warunków z punktu V ww. zaproszenia. 

2. Załącznik Nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. 

3. Załącznik Nr 3. Specyfikacja techniczna 

4. Załącznik Nr 4. Tabela cenowa 

mailto:aleksander.rosek@ciechgroup.com
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Nr   109/UIM/2015 

 

 

OŚWIADCZENIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR  109/UIM/2015 

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU V 

 

 

Oświadczam, że firma …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres 

siedziby) spełnia poniższe warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5. Nie otwarto wobec firmy likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

6. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

7. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 

Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz 

spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby 

prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

 

 

 

 

……………………………………………………. ……………..…………………................... 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub 

we właściwym upoważnieniu 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Nr   109/UIM/2015 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 

O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy ……………………… 

(z siedzibą …………) a Zamawiającym: CIECH Soda Polska S.A. (z siedzibą ul. Fabryczna 4, 

Inowrocław) 

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe pomiędzy …………… a Zamawiającym rozumie się wzajemne 

powiązania między podmiotami, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

……………………………………………………. ……………..…………………................... 
Miejsce i data Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)* 

 

 

 

 

 

 

 

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub 

we właściwym upoważnieniu 

 

 


