Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, lata 2014-2020,
Działanie 5.1 . Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Projekt pt. „TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKÓW FIRMY TKS TRANS Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO WL/5.1/0001/2019
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną m.in. Wytycznych
Ministerstwa Rozwoju, w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 i RPO WL na lata 2014-2020.
Udzielenie zamówienia realizowane jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, z
zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców/Oferentów.

1. ZAMAWIAJĄCY
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "TKS TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Sidorska 165, 21 – 500 Biała Podlaska
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000140492,
NIP: 5372242015,
Regon: 030891346,
Telefon : + 48 691 450 201
e-mail: ks@tks-trans.pl

2. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis i cel ogólny: Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku
Wnioskodawcy - TKS TRANS Spółka z o.o. oraz wynikająca z powyższych działań ochrona i poprawa stanu
środowiska naturalnego poprzez głęboką termomodernizację wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Kolejnym celem jest stworzenie w Spółce systemu produkcji, uwzględniającego zasady
zrównoważonego wykorzystywania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej
efektywny system świadczonych usług, a w konsekwencji na wzrost jej konkurencyjności.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Lp.
1

Przedmiot zamówienia
Prace budowlane Dociepleniu istniejącego
dachu w budynku stacji
obsługi samochodów
ciężarowych

KOD CPV
4500000-0 – Roboty budowlane
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
44220000-8 – Stolarka budowlana
45321000-3 – izolacja cieplna

2

Prace budowlane - Wymiana

4500000-0 – Roboty budowlane

części drzwi
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45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
44220000-8 – Stolarka budowlana
45321000-3 – izolacja cieplna
3

Prace budowlane – Montaż
instalacji fotowoltaicznej o
49kW na dachu budynku

4

Wymiana części oświetlenia na
LED

5

Prace budowlane - zakup,
dostawa i montaż systemu
zarządzania energią

6

Prace budowlane - montaż
zaworów termostatycznych

4500000-0 – Roboty budowlane
45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4500000-0 – Roboty budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
31524000-5 - Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32573000-0 – Komunikacyjny system sterowania
4500000-0 – Roboty budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,
4500000-0 – Roboty budowlane
42131140-9 - Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub
bezpieczeństwa
42131130-6 - Regulatory temperatury

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż nowych urządzeń ( wraz z oprogramowaniem ) oraz
zakup prac budowlanych – dokładny opis został przedstawiony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia ( SOPZ ) - wg załącznika nr 3.
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

Prace budowlane - Dociepleniu
istniejącego dachu w budynku stacji
obsługi samochodów ciężarowych
Prace budowlane - Wymiana części drzwi
Prace budowlane – Montaż instalacji

2
3

Ilość
1 KOMPLET

Stan
Nowy

1 KOMPLET
1 KOMPLET

Nowy
Nowy

1 KOMPLET

Nowy

1 KOMPLET

Nowy

fotowoltaicznej o 49kW na dachu budynku
4.
Wymiana części oświetlenia na LED
5.

6.

Prace budowlane - zakup, dostawa i
montaż systemu zarządzania energią
Prace budowlane - montaż zaworów
termostatycznych

Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie przedmioty zamówienia.
Zamawiający dopuszcza oferty na w/w przedmioty zamówienia o lepszych niż podane w opisie parametrach
technicznych. Podane w opisie parametry są parametrami minimalnymi ( opis i dane w zał. Nr 3 SOPZ )
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Wymagane jest by Oferent/Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia i jego realizacji. Możliwe jest odbycie spotkania w dni robocze w
godzinach pracy Zamawiającego, w terminie umówionym w okresie trwania zapytania. W przypadku braku
odbycia wizji i przedłożenia do oferty podpisanej notatki przez Zamawiającego, oferta może zostać
odrzucona.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub lepszej. Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów, (
materiałów, surowców, urządzeń, prac budowlanych ) użyte w dokumentacji przetargowej, specyfikacji
technicznej, przedmiarach robót i audycie są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku stosowanie
wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie parametrów równoważności
określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru. Jeśli w opisie przedmiotu
zamówienia występują: nazwy konkretnego wyrobu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są wyroby równoważne pod względem
konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisany jest
za pomocą norm, atestów, aprobat. Również w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne lub lepsze z opisanymi – z uwzględnieniem faktu, iż kalkulacja cenowa Projektu i jego budżet
oparte zostały o załączone kosztorysy - przedmiary i audyt.
Oferowany przedmiot zamówienia / elementy składowe / musi być, fabrycznie nowy, sprawny, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY
1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2020r. ( co najmniej 14 dni o daty upublicznienia )
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym wraz z
wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert
jest jawne.
4. Opis sposobu przygotowania ofert :
4.1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
4.2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
4.2.1. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
4.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg załącznika nr 3, każda strona zaparafowana przez
Oferenta
4.2.3. Wzór umowy załącznik nr 4, każda strona zaparafowana przez Oferenta
4.2.4 Notatka z wizji lokalnej, załącznik 5, każda strona zaparafowana przez Oferenta
4.2.5 Karty katalogowe, specyfikacje techniczne zawierające opis, specyfikację oferowanego asortymentu lub
karty produktu, umożliwiające zweryfikowanie parametrów technicznych zaoferowanych produktów w
załączniku nr 3. Złożone katalogi należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało którego sprzętu ( prac
budowlanych ), asortymentu dotyczą.
4.2.6 Kosztorys ofertowy obejmujący przedmiot zamówienia, każda strona parafowana przez Oferenta.
4.2.7. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona
notarialnie za zgodność z oryginałem).
4.3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
osobę uprawnioną.
4.4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
Każda oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie koszty dostaw, budowy i uruchomienia.
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4.5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
4.6. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 14 dni.
4.7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:

„DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ PRAC BUDOWLANYCH PRODUKCYJNYCH ZGODNIE Z ZAPYTANIEM
OFERTOWYM NR 1/RPO WL/5.1/0001/2019; Nie otwierać przed DATA 28-08-2020 r.” oraz opatrzona
nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
4. 8. Oferta może zostać złożona osobiście, przez kuriera lub pocztę.

4. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Ocenie podlegać będą łącznie wszystkie przedmioty zamówienia a za najkorzystniejszą zostaną uznane
oferty, które będą miały najwyższą wartość, wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny,
wymienionych poniżej.
a/ Cena łączna, w odniesieniu do w/w przedmiotów zamówienia ( metodologia wyliczenia punktacji poniżej ):
– max. 60 pkt.
Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za
realizację łącznego zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę
punktów zgodnie z poniższym wzorem: C = Cn/Cob*max.liczba punktów
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę
Cn – najniższa zaoferowana Cena,
Cob – Cena zaoferowana w ofercie badanej.
b/ Czas gwarancji liczony od daty protokolarnego odbioru, w odniesieniu do w/w przedmiotów zamówienia:
- max. 20 pkt. – za czas gwarancji wynoszący co najmniej 48 miesięcy, 15 pkt. za czas gwarancji
wynoszący co najmniej 36 miesięcy. Minimalny czas gwarancji wynosi 24 miesiące;
c/ Termin realizacji ( data – DD.MM.RRRR), w odniesieniu do w/w przedmiotów zamówienia:
– max. 20 pkt., za realizację zadania w terminie do 30.10.2020r. -20pkt.; za realizację zadania do
15.11.2020r. -15 pkt .Maksymalny termin realizacji zadania 30.11.2020r.
Maksymalna liczba punktów do każdego przedmiotu zamówienia wynosi 100 pkt. Uzyskane przez Oferenta
punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów do jednego
przedmiotu zamówienia.

5. WYBÓR OFERTY, TERMIN PODPISANIA UMOWY, WYKONANIA ZAMÓWIENIA I
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1/ Ostateczny termin wyboru oferty upływa 14-go dnia po terminie otwarcia ofert, przy czym może być
krótszy.

Projekt pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW FIRMY TKS TRANS Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "TKS TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Adres:
ul. Sidorska 165, 21 – 500 Biała Podlaska, NIP: 5372242015, Regon: 030891346

str. 4

2/ Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest podpisać umowę w terminie 7 dni od daty
wyboru Wykonawcy i zrealizować Przedmiot zamówienia w terminie określonym w pkt. 4c niniejszego
zapytania. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do przedmiotu zamówienia.
3/ Jeżeli oferenci uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten Oferent, który wskazał niższą
cenę.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE i ZAŁĄCZNIKI , Informacje uzupełniające
1. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym są wykluczeni z postępowania. Brak powiązań
wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku
powiązań.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie z załącznikami,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
c. zawiera rażąco niską cenę;
d. zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić
lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;
e. Oferent w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił
go Zamawiający;
f. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, na prośbę zamawiającego
g. jest nieważna, na podstawie odrębnych przepisów.
3. Zamawiający nie udziela zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę budżetową do ceny
najkorzystniejszej oferty,
c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
4. Jeżeli Wykonawca złoży niekompletne lub budzące wątpliwości dokumenty, Zamawiający może wezwać
do uzupełnienia. Jeśli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferta wykonawcy
zostanie odrzucona.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści zapytania
wpłynęła pisemnie do Zamawiającego nie później niż do 7 sierpnia 2020.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego lub unieważnienia postępowania w
całości lub części bez podania przyczyny na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu
ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne
roszczenia względem Zamawiającego.
7. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na
adres korespondencyjny lub mailowy z dopiskiem: Korespondencja dotycząca przetargu nr ref.: 1/RPO
WL/5.1/0001/201
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8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Kazimierz Syliwoniuk, tel. + 48 691 450 201; e-mail: ks@tks-trans.pl

7. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE
"TKS TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym zapytaniem;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja zapytania,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, tj. w okresie trwałości projektu
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
•

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

•

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
•

prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

•

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. , na podstawie art. 21 RODO

.................................................................
Pieczątka i podpis/sy Zamawiającego

………………. 2020r.

W załączeniu:
1/ Formularz ofertowy.
2/ Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.
3/ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4/ Projekt umowy na prace budowlane.
5/ Wzór notatki z wizytacji.

Projekt pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW FIRMY TKS TRANS Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020; PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "TKS TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Adres:
ul. Sidorska 165, 21 – 500 Biała Podlaska, NIP: 5372242015, Regon: 030891346
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