
Bielsko-Biała, 03.06.2014 r.

Zapytanie ofertowe 
dotyczące wykonania kompleksowej instalacji elektrycznej dla obiektu

produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową w Kaniowie, przy ul.
Młyńskiej.

Zamawiający: MROWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Widok 27, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5470127700, tel. (33) 822-11-06, faks (33) 812-
57-86, e-mail: biuro@mrowiec.com.pl, strona internetowa: www.mrowiec.com.pl

W związku  z  realizacją  projektu  współfinansowanego  ze  środków Unii  Europejskiej  z
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego   w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2007-2013,  Poddziałanie  1.2.4.  Mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa, tytuł projektu: „Rozbudowa potencjału produkcyjnego
oraz  wprowadzenie  nowych  asortymentów  produkcji”,  zapraszamy  do  składania  ofert
dotyczących wykonania  kompleksowej  instalacji  elektrycznej  dla  obiektu  produkcyjno-
magazynowego z częścią socjalno-biurową w Kaniowie, przy ul. Młyńskiej.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
-  wykopów  pod  słupy  nośne,  montaż  napowietrznej  linii  zasilania  placu  budowy  i
wykonanie niezbędnych prac podłączeniowych,
-  kompleksowej instalacji  elektrycznej  w części  produkcyjno-magazynowej oraz  części
socjalno-biurowej,
- kompleksowej instalacji odgromowej w całości budynku,
- docelowego zasilania głównego obiektu,
- pomiarów ochronnych i dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej.

II. Termin realizacji zamówienia
Planowany termin rozpoczęcia prac: lipiec 2014

III. Kryteria oceny ofert
cena ofertowa  - 100%.

Cena  obejmuje  koszty  robocizny  oraz  wszystkie  koszty  niezbędne  do  całkowitego  i
prawidłowego  wykonania  zamówienia  bez  uwzględnienia  kosztów  materiałów,  które
dostarczy Zamawiający.
Oferta powinna zawierać wyszczególnioną cenę wyrażoną w wartościach netto, gdyż taka
wartość będzie brana do porównania ofert.
Oferty proszę podawać w walucie polskiej.

IV. Zasady dokonywania oceny ofert - przyznawania punktacji
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Oferty zostaną porównane w oparciu o przedstawione kryteria wyboru oferty. Jedynym
kryterium zastosowanym do  porównania  ofert  będzie  cena.  Wszystkie  zebrane  oferty
spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia zostaną ze sobą porównane.
W porównaniu ofert maksymalnie można osiągnąć 100 punktów, co daje nam 100% wagi
kryterium - najwyższa ilość punktów daje najlepszą ofertę wybraną w porównaniu. 
Oferty będą porównywane przez porównanie ceny całkowitej netto zawierającej wszystkie
elementy wskazane w przedmiocie oferty. Oferta zawierająca najniższą cenę z wszystkich
ofert otrzymuje 100 pkt. Pozostałe oferty liczone są według wzoru:
P = (Cn/Cob) × 100 punktów
gdzie:
P – liczba punktów oferty porównywanej
Cn - najniższa zaoferowana cena
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej

V. Sposób i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 24.06.2014 r. do godz. 12.00
do  siedziby  firmy  MROWIEC  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka
komandytowa, ul. Widok 27, 43-300 Bielsko-Biała, lub przesłać pocztą lub faksem pod
nr:  (33)  812-57-86  lub  w  formie  wiadomości  elektronicznej  na  adres  e-mail:
biuro@mrowiec.com.pl.

W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data skutecznego dostarczenia oferty, a nie
data stempla pocztowego.
W przypadku składania ofert elektronicznie, oferta musi być podpisana i zeskanowana.

VI. Tryb postępowania:
Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr
113, poz. 759 z późn.zm.).

VII. Ogłoszenie wyniku postępowania
Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego, oraz
na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Zamawiającego:  MROWIEC  Spółka  z  ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Widok 27, 43-300 Bielsko-Biała.

VIII. Informacje szczegółowe:
Informacje szczegółowe na temat zapytania można uzyskać w siedzibie firmy: MROWIEC
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa, ul.  Widok 27, 43-300
Bielsko-Biała, lub pod numerem telefonu: Włodzimierz Mrowiec, tel. 33 822-11-06.
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