Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Poznań, dn. 23.04.2013 r.

Ul. Heleny Modrzejewskiej 41
60-184 Poznań

Przetarg na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

CETRUM INNOWACJI Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Heleny Modrzejewskiej
41, 60-184 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000373453, REGON 301631905, NIP 7792386124
zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawy, prace oraz roboty budowlane związane
z budową dwóch fabrycznie nowych turbin wiatrowych wraz z fundamentami. Przetarg
będzie prowadzony na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

1. Opis przedmiotu zamówienia
W związku z planowaną realizacją, przez Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, inwestycji pn. „Budowa farmy wiatrowej o mocy 1,6 MW w gminie Koło”
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę:
Dwóch fabrycznie nowych turbin wiatrowych wraz z fundamentami
o parametrach:


moc znamionowa 800 kW,



maksymalna wysokość wieży (do piasty) 73 metry,



maksymalna średnica rotora 53 metry,



fundament zgodny z pozwoleniem na budowę posiadanym przez Centrum Innowacji
Sp. z o.o..
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2. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia kierując się koniecznością zapewnienia terminowej
realizacji zadań projektu. Ostatecznym terminem realizacji zamówienia jest 31.12.2014 r.
Zakończenie realizacji zamówienia polegać będzie na przeprowadzeniu pozytywnych testów
zgodnie z wytycznymi i deklaracjami producenta turbin, przeprowadzeniu skutecznych prób
współpracy z siecią na podstawie uzgodnionego z zamawiającym zakresu i programu prób,
przekazaniu

zamawiającemu

kompletu

dokumentów

pozwalających

na

uzyskanie

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej.

3. Miejsce wykonania usług/dostarczenia urządzeń
Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Chojny, gmina Koło na działkach nr
702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 711, 709, 708, 705, 706, 854 oraz 703.

4. Termin i miejsce składania ofert
Oferta może być przekazana pocztą elektroniczną na adres biuro@centruminnowacji.com
faksem na nr 061 671 33 87, osobiście bądź drogą pocztową na adres: Ul. Heleny
Modrzejewskiej 41, 60-184 Poznań.
Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami umieszczono na stronie internetowej:
http://www.centruminnowacji.com/index.php/przetargi oraz w siedzibie firmy w miejscu
publicznie dostępnym.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2013 r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu
a) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości
składania ofert częściowych.
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b) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.
c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań
równoważnych w stosunku do wymagań projektowych, z zachowaniem tych samych
standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji
turbin wiatrowych.
d) Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez wykonawców przystępujących
do składania ofert.
e) W toku badania i oceny ofert zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich
wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
f)

Oferent ponosi wszelkie koszty złożenia i przygotowania oferty.

g) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponować
osobami i potencjałem technicznym niezbędnym do pełnej i terminowej realizacji
zamówienia.

6. Oczekiwany zakres oferty
Oferta powinna zawierać:


pełną nazwę oferenta,



adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,



informacje techniczne o oferowanych urządzeniach,



termin wykonania zamówienia,



cenę netto i brutto oferty przedstawionej,



termin ważności.

7. Kryteria wyboru oferty
Zamawiający udzieli zamówienia w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę z
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Ponadto
zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako
brak bezstronności i obiektywności w stosunku do oferentów.
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Zamawiający udzieli zamówienia tylko temu wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania
wynikające z polskiego prawa oraz uzyskanych dla projektu decyzji i pozwoleń, w tym
pozwolenia na budowę.
Za najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę zamawiający uzna ofertę z największą ilością
punktów. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto (ocena dokonywana będzie według poniższego wzoru) – waga 70%,

(

)

2. Prędkość startowa turbiny wiatrowej (ocena dokonywana będzie według poniższego
wzoru) – waga 30%
(

)

8. Sposób obliczenia ceny oferty
Cena oferty (brutto) jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia w szczególności musi obejmować wszelkie prace, jakie z technicznego punktu
widzenia niezbędne są do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym
zwłaszcza:


Wszelkie koszty związane z dostawą, transportem, instalacją i gwarancją turbin.



Wszelkie opłaty, cła i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia.



Koszty

udzielenia

wszelkich

licencji

na

oprogramowanie

wymagane

do

funkcjonowania przedmiotu umowy.


Pozostałe koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
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oszacowania w/w kosztów, a także odziaływanie innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie.
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

9. Termin ważności oferty
Oferta powinna być ważna do dnia 07.06.2013 r.

10. Istotne postanowienia umowy
Do umowy zawieranej między wykonawcą a zamawiającym, konieczne jest wprowadzenie
poniższych postanowień:
1. Stron umowy.
2. Przedmiotu umowy:
a. Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce.
3. Ceny za realizację przedmiotu umowy.
4. Sposobu i terminów płatności.
a. Do momentu gotowości do wysyłki maksymalna płatność w wysokości 40%
ceny za realizację przedmiotu umowy.
b. Brak dodatkowych zabezpieczeń płatności/gwarancji/akredytyw obciążających
zamawiającego.
c. 30 dniowy termin płatności.
5. Terminu realizacji zamówienia.
6. Ewentualnych kar za niedotrzymanie warunków umowy.
7. Numerów rachunków bankowych.
8. Osoby / osób odpowiedzialnych za odbiór oraz osoby / osób odpowiedzialnych za
sporządzenie protokołu odbioru.
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11. Postanowienia końcowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przedmiotowego przetargu w każdy
czasie bez podania przyczyny.

12. Załączniki (umieszczone na naszej stronie internetowej:
http://centruminnowacji.com/index.php/przetargi):
a) Pozwolenie na budowę.
b) Projekt budowlany.
c) Dokumentacja geotechniczna.
d) Tabela urządzeń/materiałów równoważnych.

Dodatkowych informacji udziela Pan Radosław Piskorski pod numerem telefonu: 502 085 494 oraz
adresem email: radoslaw.piskorski@avallon.com.pl.
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