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ZAPYTANIE OFERTOWE nr  23/POIR.02.01.00-00-0045/18/2018  

z dnia 11.05.2020 r. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY  
 

EnMS Polska Sp. z o.o. 
Chorzelów 11 
39-331 Chorzelów 
Tel. 506 399 947 
www.enms.pl 

 
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem 
roślinności  

 
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe na potrzeby badań 
innowacyjnego urządzenia regulacyjnego węzłów cieplnych bezpośrednich” nr POIR.02.01.00-00-0045/18 w 
ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
 
Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.).  
 
3. TRYB ZAMÓWIENIA 
 
3.1 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 
3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania 

przyczyn.  
3.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, 

dokumentów lub wyjaśnień. 
3.4 W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje 
na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano 
wcześniej zapytanie ofertowe.  

3.5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.  
3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.  
3.7 W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub 

wariantowych.  
3.8 Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu 

podobnych usług w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia na podstawie niniejszego postępowania. 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA  
 
4.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczy potencjalnych Wykonawców prowadzących działalność zgodną z 

opisem przedmiotu zamówienia. 
4.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia, 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia, 

http://www.enms.pl/
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 dążyć będą do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie 
minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. 

4.3 Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie 
spełnia", w oparciu o informacje zawarte w ofercie i dokumentach dołączonych do oferty. Z treści złożonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby 
jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

4.4 Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym. W celu 
wykazania braku powiązania Wykonawca jest obowiązany przedłożyć podpisane oświadczenie, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4.5 Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania 
ofertowego. 

 
5. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
5.1 Kody CPV:  
 

45113000-2 - Roboty na placu budowy 
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
77300000-3 - Usługi ogrodnicze 
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 

 
5.2 Wykonanie drogi wewnętrznej wraz z parkingiem: 

- wykonanie robót ziemnych – wykorytowanie terenu pod drogę i parking;  
- wykonanie warstw podbudowy z piasku wraz z zagęszczeniem - gr. min 20cm;  
- wykonie warstwy podbudowy z tłucznia 0-63 mm wraz z zagęszczeniem – gr. 20cm; 
- ułożenie krawężników i kostki brukowej wg załącznika „Rys.1 powierzchnie utwardzone”; 
- ułożenie warstwy żwiru na parkingu – żwir w kolorze białym, o ostrych krawędziach, gramatura 16-32 mm;  
- wykonanie odwodnienia liniowego (wejście, brama);  
 
Wymagane parametry dla kostki brukowej: 
 Kostka betonowa; 
 Trzy rodzaje kostki: 

o Pow. komunikacji kołowej ułożona z kostki o fakturze gładkiej, w kolorze jednolitym 
grafitowym, kostka o wymiarach 21×14cm, 14×14cm, 7×14cm – kostka gr. 8 cm 

o Pow. komunikacji pieszej ułożona z kostki o fakturze gładkiej, w kolorze niejednolitym szaro-
biało-czarnym, kostka o wymiarach 21×14cm, 14×14cm, 7×14cm – kostka gr. 6 cm 

o Obrzeża ułożone z dwóch rzędów kostki o fakturze płukanej w kolorze jasnoszarym o 
wymiarach zmiennych: 7.3/5.3 × 9.1cm, 8.3/6.3 × 9.1cm, 9.3/7.3 × 9.1cm, 10.3/8.3 × 9.1cm, 
11.3/9.3× 9.1cm – kostka gr. 8 cm i 6 cm 

 
5.3 Wykonanie robót ziemnych i ogrodniczych: 

 
- dostawa gruntu (humusu) w ilości ok.185m3; 
- wykonanie ukształtowania terenu; 
- dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej pod wysiew trawy gr. 5 cm; 
- przygotowanie terenu pod wysiew trawy – plantowanie i grabienie; 
- wysianie trawy na powierzchni ok. 740m2; 
- dostawa roślinności wg. wykazu roślin zawartego na „Rys.2 Zieleń, mała architektura” 
- wykonanie nasadzeń roślinności; 
 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ogrodnicze-8689
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-trawnikow-8696
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UWAGI: 
1. Każdy Wykonawca przed złożeniem oferty musi dokonać wizji lokalnej i zweryfikować rzędne 

istniejące w celu poprawnego przyjęcia warstwy piasku i gruntu do niwelacji terenu. Kontakt w 
sprawie wizji lokalnej: tel. 506 399 947. 

2. Grunt z korytowania pod nawierzchnie należy wykorzystać do ukształtowania terenu a brakujący należy 
dowieźć. 

 
5.4 Dostawa dwóch wolnostojących koszy na śmieci: 

 
Wymagane parametry dla kosza na śmieci: 
 Kosz o wymiarach 39cm x 39cm x 65cm o pojemności ok. 40l; 
 Wykonany z betonu malowanego na kolor jasno grafitowy; 
 Kosz wyposażony w pojemnik z popielniczką ze stali ocynkowanej;  

 
Uwagi: 

1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym: „BUDOWY BUDYNKU 
USŁUGOWO-MIESZKALNEGO wraz z instalacjami wewnętrznymi w tym zalicznikową instalacją gazową, 
instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz niezbędnymi urządzeniami budowalnymi tj.: z 
przyłączem wodociągowym, podziemnym odcinkiem zewnętrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej 
oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: 
„Budowa budynku usługowo-mieszkalnego, budowa miejsc parkingowych na działce ewid. 1239/17 
położonej w miejscowości Chorzelów, gm. Mielec”. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty objęte niniejszym zapytaniem na okres 5 lat. Termin 
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru. 

 
5.5 Adres dostawy i realizacji prac:  

EnMS Polska Sp. z o.o., dz. nr 1239/17, 39-331 Chorzelów 
 
 
6. KRYTERIA OCENY OFERT  

 
6.1 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (bez podatku VAT). Oferta z najniższą ceną netto otrzyma 

maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru:  
 

𝑂𝑐𝑒𝑛𝑎 =
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎
 ×  100 

 
7. TERMIN I SPOSÓB SKLADANIA OFERT 
 
7.1 Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego 

do dnia 26.05.2020 r. mailowo na adres email: info@enms.pl lub w oryginale, w zamkniętej kopercie w 
siedzibie Spółki pod adresem Chorzelów 11, 39-331 Chorzelów. Opis na kopercie: „Oferta na wykonanie 
drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz wykonanie ukształtowania terenu z nasadzeniem roślinności” 
wraz z danymi adresowymi Wykonawcy w lewym górnym rogu. 

7.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
7.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.  
7.4 Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały 

ocenie.  
7.5 Prosimy o podanie cen w wartościach netto (niezawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.  
7.6 Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 26.06.2020 r. 
7.7 Kontakt w sprawie zapytania ofertowego: Anna Trojnacka, tel. 506 399 947, info@enms.pl . 

 

8. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

8.1. Załącznik nr 1 stanowi formularz oferty. 

mailto:info@enms.pl
mailto:info@enms.pl
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8.2. Załącznik nr 2 stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych  
w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego. 

8.3. Załącznik nr 3 stanowi oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie braku powiązań osobowych  
i kapitałowych z Zamawiającym. 

8.4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego stanowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.  
8.5. Załącznik nr 5 stanowi rysunek „Rys.1 Powierzchnie utwardzone”. 
8.6. Załącznik nr 6 stanowi rysunek „Rys.2 Zieleń, mała architektura”. 

 
 

 


