Ogłoszenie – Postępowanie 129351/2020
Zamawiający
Adres
Tryb udzielenia zamówienia
niepublicznego
Przedmiot zamówienia
Termin realizacji
Miejsce realizacji zamówienia
Sposób przygotowania oferty
Termin i forma złożenia oferty

EPORE Sp. z o.o.
59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7
Przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa sieci
wodociągowej, przeciwpożarowej na terenie Oddziału Żarska Wieś
Do 120 dni od otrzymania Zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia
EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś, 59-900 Zgorzelec, Żarska Wieś
4
Skan do pliku PDF wypełnionego i podpisanego przez uprawnioną
osobę formularza ofertowego (zał. nr 01) wraz z załącznikami
Do 03/09/2020
elektronicznie – email na adres: oferty@epore.pl

Informacja o zamówieniach
uzupełniających

NIE

Oferty częściowe

NIE

Oferty równoważne

NIE

Tryb wyboru Wykonawcy

Negocjacje handlowe

Kryteria oceny

Cena – 100%

Termin związania ofertą (dni)

30 dni

Osoby do kontaktu

Sprawy ogólne: Marcin Falkowski, 608074524,
marcin.falkowski@epore.pl
Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki, 723449958,
wojciech.sawicki@epore.pl
1.
2.
3.

4.

5.

Inne informacje

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn.
W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowieni a
Procedury i kodeksu cywilnego.
Prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do
przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego
uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy
zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów Spółki, jeżeli taka
zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia do negocjacji.
Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem
lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy,
mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu
zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą
Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje
dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego
zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez
wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce
Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów
informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W
przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi
czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą
umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi
wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie uproszczonym, które
nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z
zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w
zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w
Procedurze Zakupów EPORE Sp. z o.o., zwanej dalej "Procedurą" oraz
Dobrych
Praktyk
Zakupowych
dostępnych
na
stronie
(http://www.epore.pl/pl/o-nas/ogolne-warunki-zakupow/)
z
uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych

Spółek
GK
PGE
dostępnego
na
stronie
(http://www.epore.pl/pl/odpowiedzialnybiznes/compliance/).
7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
wykonawców
w
ramach
postępowań
na
stronie:
(http://www.epore.pl/pl/rodo/ )
8. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty zobowiązań (SPLIT PAYMENT)
9. Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu, oświadcza, iż
zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie
internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://www.epore.pl/pl/onas/ogolne-warunki-zakupow/ i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
10. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być
wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu
objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
11. Warunki udziału w Postępowaniu o zamówienie:
11.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli obowiązujące w chwili składania oferty przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
11.2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
11.3. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia;
11.4. dysponowanie osobami, posiadającymi wymagane uprawnienia
zgodnie z pkt. 6.2 a SWZ,
11.5. wykazanie wykonania 2 projektów budowlanych sieci
wodociągowej, przeciwpożarowej zgodnie z pkt. 6.2 b SWZ.
12. Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału, o których mowa w ust.
11 Wykonawca dostarczy:
12.1. wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia
ze wskazaniem posiadanych uprawnień, o których mowa w pkt.
11.4,
12.2. potwierdzenie realizacji prac, o których mowa w pkt. 11.5.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia

Elektronicznie

przez
Marcin podpisany
Marcin Falkowski
2020.08.20
Falkowski Data:
14:19:15 +02'00'

