Wrocław 15.02.2011

Zaproszenie do składania ofert
Baumit Sp zo.o. zaprasza do składania ofert w trybie zaproszenie do składania ofert na zamówienie pn.
Instalacja rozlewania wyrobów gotowych produkcji mokrej do nowobudowanego zakładu produkcyjnego firmy Baumit
Sp z o.o. w Pobiedziskach.
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ekologicznych materiałów budowlanych wykorzystującej
popioły odpadowe
”
I.

Dane zamawiającego
Baumit Sp. z o.o. ul. Sukiennice6; 50-107 Wrocław

II.

Określenie trybu zamówienia: zaproszenie do składania ofert

III. Przedmiot zamówienia:
Instalacja linii technologicznej rozładunku i dozowania baz w skład wchodzi ;
- zbiornik o pojemności 30 m3 z mieszadłem typ nanopor szt. 1 .
- zbiornik o pojemności 30 m3 z mieszadłem standardowym szt. 5.
- zbiorniki zasypowe szt. 2 .
- układ napełniania i opróżniania zbiorników .
- podest z dostępem do zbiorników .
- blacha na powierzchni roboczej .
-zabezpieczenie przed upadkiem na balkonie.
- dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń.
Szczegółowy opis zamówienia w postaci dokumentacji projektowej przekazany został oferentom wraz
zaproszeniem do składania ofert.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest łącze

( w siedzibie firmy Baumit.

Pod adresem

Sukiennice 6 . osoba kontaktowa Andrzej Prymasa. a.prymas@baumit.pl ./ na stronie internetowej Spółki)
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed zakończeniem
terminu składania ofert, do modyfikacji oraz uzupełniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacja o dokonanej zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki, jak również rozesłana
drogą mailową, faxem lub listem poleconym do wszystkich Dostawców i Wykonawców, którym udostępniono
wcześniej specyfikację istotnych warunków zamówienia.
IV.

Oferty wariantowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych

V.

Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VI. Kryteria wyboru ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich
znaczeniem:
a.
b.

Cena ofertowa 80%.
Termin realizacji 20%.

VII. Rozstrzygnięcie przetargu: Rozstrzygniecie postępowania nastąpi w terminie 11.04.2011..

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przetargu bez dokonywania wyboru
którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia przetargu na każdym etapie trwania postępowania
przetargowego.
W toku dokonywania oceny ofert, na każdym etapie postępowania przetargowego Zamawiający może żądać
udzielenia przez Dostawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
W okresie trwania postępowania przetargowego

dopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy

Zamawiającym a oferentem.
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane kryteria wyboru. Zamawiający powiadomi telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub listownie

o

wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu
Dostawcy Zamawiający określi termin oraz miejsce podpisania umowy.
VIII. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem ofert ponosi Oferent
IX.

Miejsce i termin sk ładania ofert: Ofert należy składać drogą mailową na adres w.filipczak@baumit.pl , faxem po
numerem… +48 71 358 25 06

. lub w siedzibie firmy Baumit lub na adres ; Zakład Produkcyjny Baumit ul.

Uchanka 9/11 99-400 Łowicz . Termin składania ofert do dnia 01.04.2011.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu składania ofert. O
przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi drogą mailową, faxem, telefonicznie lub listownie
Dostawców, którym udostępniono specyfikację istotnych warunków zamówienia.
X.

Uwagi: Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji
ekologicznych materiałów budowlanych wykorzystującej popioły odpadowe” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

