ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DDD i CW Bogusław Luboń
Turawa, ul. Promenada 1, 46-045 Turawa
NIP: 7542058838
REGON: 530530957
realizujący w ramach Programu Operacyjnego RYBY z uzyskanym wsparciem Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego umowę o dofinansowanie NR 00026-6523.2-SW0810030/18
na operację pt. „Rozwój oferty gastronomicznej Restauracji Rybna w Turawie przez wdrożenie
elektronicznego systemu obsługi klienta oraz uruchomienie pływającej platformy restauracyjnej”
działając na podstawie ww. umowy, zgodnie z §6, ust. 1, pkt. 13
ogłasza

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi wykonania i dostarczenia pływającej platformy
restauracyjnej
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe obejmuje:
1) Usługę wykonania i dostarczenia pływającej platformy restauracyjnej (nazwa obowiązująca w
ramach złożonego projektu), zbudowanej na bazie katamaranu do przewozu pasażerów – 12
osób + 2 członków załogi – z miejscami, umożliwiającymi ustawienie czterech stolików
restauracyjnych o wymiarach 80x80x74 cm oraz krzeseł (po cztery do jednego stolika)
o wymiarach siedziska 59x56 cm, zwanej dalej Platformą.
2) Transport pływającej Platformy do siedziby Zamawiającego i jej zwodowanie w wyznaczonym
przez Zamawiającego miejscu.
3) Załączenie do protokołu odbioru Platformy Wykonawca Usługi wszystkich niezbędnych
dokumentów wymaganych przepisami prawa na dzień podpisania protokołu, umożliwiających
uzyskanie przez Zamawiającego uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.
W przypadku konieczności uzyskania dokumentów wskazanych w ust. 1 na mocy
pełnomocnictwa do reprezentacji Zamawiającego, Zamawiający takie pełnomocnictwo
wystawi na pisemny wniosek Wykonawcy Usługi.
1.1 PARAMETRY TECHNICZNE PLATFORMY:
Wymiary: min. 8.5 x 3.5 m
Kadłub aluminiowy o wymiarach min. 8.5 x 3.5 metra, kadłub wraz z ramą wykonany z blach
aluminiowych w gatunku minimum 5754 (norma EN AW 5754 ) o grubości minimum 3 mm
Dolny pokład ze sklejki wodoodpornej powlekanej
Laminatowe stanowisko sternika
Tapicerowany fotel sternika
Nierdzewny reling dolnego i górnego pokładu wokół całej platformy
Górny taras o powierzchni przystosowany do pobytu minimum 6 osób
Na platformie wyodrębnione dwa pomieszczenia: magazynek i toaleta z kasetowym chemicznym WC
i grawitacyjnym zbiornikiem na wodę z umywalką.
Schody na górny taras
Oświetlenie wnętrza listwami led
Oświetlenie nawigacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami
6 knag nierdzewnych
Drabinka rozkładana (zejście do wody)

Sterociąg mechaniczny
Zbiornik paliwa na min. 25 litrów
Silnik zaburtowy uciągowy z rozrusznikiem i trymowaniem o mocy min. 40 kM
Wodoodporne radio wraz z dwoma głośnikami
Akumulator silnikowo-serwisowy o pojemności 240 Ah
1.2 MAKSYMALNA LICZBA PASAŻERÓW ORAZ CZŁONKÓW ZAŁOGI UPRAWNIONYCH DO
KORZYSTANIA Z KATAMARANU:
Liczba osób: 12
Liczba członków załogi: 2 załogantów
2. KRYTERIA OCENY OFERT:
2.1 Oferta zostanie oceniona na podstawie czterech kryteriów:
2.1.1 POPRAWNOŚĆ FORMALNA ZŁOŻONEJ OFERTY, tj. oferta jest złożona w formie formularza
ofertowego (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania); formularz jest opieczętowany oraz podpisany
przez osoby upoważnione zgodnie z zapisami ppkt. 9 lub ppkt. 10, pkt. 4; oferta zawiera datę
sporządzenia.
WAGA KRYTERIUM (WYRAŻONA W PROCENTACH): 5%
2.1.2 CENA podana w kwocie netto – wyrażona liczbami oraz słownie.
WAGA KRYTERIUM (WYRAŻONA W PROCENTACH): 70%
2.1.3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI: do 90 dni od daty podpisania umowy z zamawiającym usługę.
WAGA KRYTERIUM (WYRAŻONA W PROCENTACH): 15%
2.1.4 GWARANCJA (czas trwania okresu gwarancyjnego, wyrażony w miesiącach od daty przekazania
platformy protokołem zdawczo-odbiorczym)
WAGA KRYTERIUM (WYRAŻONA W PROCENTACH): 10%
2.2 Przyjęta forma oceny kryteriów: procentowa oraz punktowa.
2.2.1 Oferent w ramach złożonej oferty może otrzymać maksymalnie 100%, co zostaje przeliczone na
punkty zgodnie z poniższymi zasadami.
Kryterium nr 1: ocena TAK/NIE, przy czym TAK oznacza spełnienie wymogów ppkt. 2.1.1 – 5%,
natomiast NIE – 0%
Wyliczenie punktów: 5% - 1 punkt; 0% - 0 punktów.
Kryterium nr 2: 70%
Wyliczenie punktów: najniższa oferowana cena netto spośród wszystkich ważnych ofert/cena
badanej oferty x 70%
Kryterium nr 3: ocena TAK/NIE, przy czym TAK oznacza spełnienie wymogów ppkt. 2.1.3 – 15%,
natomiast NIE – 0%
Wyliczenie punktów: 15% - 1 punkt; 0% - 0 punktów.
Kryterium nr 4: 10%
Wyliczenie punktów: oferowany czas okresu gwarancyjnego w miesiącach x 10%.
2.2.2 Zamawiający nie planuje przyznawania innych wartości punktowej w ramach kryteriów nr 1 i nr 3.
2.2.3 Każda z ofert otrzyma ilość punktów, wyliczoną o powyższe kryteria. Będzie ona stanowić sumę
uzyskanych punktów w każdym kryterium.
2.2.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli
zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
2.2.5 Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena netto winna zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie
oferent z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie pływającej platformy
restauracyjnej zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w ppkt. 1.1 pkt. 1, transport
pływającej platformy restauracyjnej do siedziby Zamawiającego i jej zwodowanie w wyznaczonym
przez Zamawiającego miejscu, ubezpieczenie transportu platformy.

2) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie
oferent z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie pływającej platformy
restauracyjnej zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi w ppkt. 1.1 pkt. 1, transport
pływającej platformy restauracyjnej do siedziby Zamawiającego i jej zwodowanie w wyznaczonym
przez Zamawiającego miejscu, ubezpieczenie transportu platformy., w tym koszt VAT.
3) Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny za całość zamówienia, do dwóch miejsc po
przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym)
w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
3 TERMIN SKŁADANIA OFERT:
3.1 Termin składania ofert mija 03 kwietnia 2019 r., o godz. 15.00. Oferty, które zostaną złożone po
tym terminie (bez względu na formę złożenia) nie będą rozpatrywane.
3.2 Oferty można składać bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: ul. Promenada 1, 45-045
Turawa w każdy dzień tygodnia w godz. od 9.00 do 15.00, za pośrednictwem poczty polskiej lub
w ramach przesyłek kurierskich, lub w formie zeskanowanej oferty z załącznikami przesłanej na
adres mailowy: kontakt@rybna-turawa.pl
3.3 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data
wpływu do siedziby Zamawiającego lub na adres mailowy kontakt@rybna-turawa.pl.
3.4 Oferent przed upływem terminu składania ofert może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie zamieści wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego na swojej stronie internetowej.
3.5 Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem
terminu składania ofert. Każda zmiana będzie zamieszczana na stronie internetowej
Zamawiającego.
3.7 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3.8 Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
3.9 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: rybna-turawa.pl
3.10 Po sporządzeniu protokołu z postępowania oferenci są informowani o wyborze
najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej rybna-turawa.pl w terminie do 7
dni od daty sporządzenia protokołu.
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
4.1 Oferent powinien określić cenę w kwocie netto oraz w kwocie brutto za całość zamówienia na
formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.2 Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia, zawarty w pkt. 1, a w szczegółach
w ppkt. 1.1 oraz ppkt. 1.2.
4.3 Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.
4.4 Oferent zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia na
Formularzu ofertowym.
4.5 Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i produktów, bez których realizacja
zamówienia byłaby niemożliwa.
4.6 Oferent ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności,
które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
4.7 Oferta winna być:
a) podpisana czytelnie przez Oferenta lub osobę upoważnioną, zgodnie z ppkt. 4.9 lub 4.10,
b) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
4.8 Oferta winna zawierać:
− Załącznik nr 1 do zapytania - Formularz ofertowy,

− Załącznik nr 2 do zapytania - oświadczenie
4.9 Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Oferenta i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, figurującą w rejestrze lub
wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
4.10 Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Oferenta;
4.11 Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
4.12 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.13 Oferent może dołączyć do składanej oferty inne niż wymagane załączniki, jednak nie będą miały
one wpływu na ocenę oferty.
4.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PODMIOTOM
POWIĄZANYM OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO:
Zamawiający w celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców nie udziela zamówienia
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegających w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu 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.
5. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym
niniejsze zapytanie zostaje unieważnione, a Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia
ponownego postępowania wyboru wykonawcy usługi.
6. UMOWA
6.1 Umowa między stronami, tj. między Zamawiającym a Oferentem zostanie podpisana
w terminie do 7 dni od daty sporządzenia protokołu z postępowania zapytania ofertowego.
6.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego zapytania ofertowego, w następujących przypadkach:
− wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach
określonych w umowie,
− zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
− powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielamy pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej:
kontakt@rybna-turawa.pl
8. ZAŁĄCZNIKI:
Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2

