
 

                                                             
 

Dąbie 24 maja 2021 roku 

Data   
Wylęgarnia Ryb „DĄBIE” 
Krzysztof Grecki, Jacek Juchniewicz 
Dąbie Ul. Spacerowa 12 
77-100 Dąbie  
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego  
 
 
 
 
 

         Nazwa i adres oferenta 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na: 
„BUDOWA HALI HODOWLANEJ RYB ŁOSOSIOWATYCH W RAMACH 
GOSPODARSTWA ROLNEGO RYBACKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ” w lokalizacji Gostkowo: Dz. nr 506/14 i 506/15 obr. Gostkowo, gm. Bytów  
– Kod CPV 45200000-9 

 
 
Opis przedmiotu zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali hodowlanej 
ryb łososiowatych w ramach gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą” w oparciu o 
udostępniony projekt budowalny, projekt koncepcyjno-technologiczny gospodarstwa oraz przedmiar kosztorysu 
inwestorskiego. 
 
Wykonawca udzieli na okres minimum 24 miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia usterek od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia usterek.  
 
Zamawiający wyznacza Dyrektora ds. Operacyjnych Marcina Jesiołowskiego (telefon 509 261 534; mail: 
mje@ikra-dabie.pl) do udzielania informacji oferentom w sprawie niniejszego zamówienia. 
 
Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 
Lp. Nazwa kryterium 

 
Waga 

1. Cena netto 70% 
2. Terminu udzielonej gwarancji 30% 
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium 
 
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium: 

a. ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia – 70%, 
b. terminu udzielonej gwarancji – 30%. 

 
Kryterium ceny netto  (wskaźnik C) – 70% (max. 70 pkt) 
 
C = Cn/Cb x 70, 
 
C   –  ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny, 
Cn – najniższa cena netto za realizację przedmiotu zmówienia, 
Cb – cena netto badanej oferty.  
 
Kryterium terminu udzielonej gwarancji  (wskaźnik T) – 30% (max. 30 pkt) tj.: 
a. termin udzielonej gwarancji  24 mc   –   0 pkt, 
b. termin udzielonej gwarancji  36 mc   – 10 pkt, 
c. termin udzielonej gwarancji  42 mc   – 20 pkt, 
d. termin udzielonej gwarancji  50 mc   – 30 pkt. 
 
 
Maksymalna liczba punktów równa jest wadze określonej w kryterium w %. Obliczenia dokonywane będą 



z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wybrana oferta cechować się będzie najwyższą liczbą punktów 
stanowiących sumę wskaźnika C i T. 
 
 
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej to wezwie wykonawców, do złożenia 
w terminie 10 dni roboczych ofert dodatkowych. 
 
 
Termin składania ofert 
 
Termin na złożenie oferty wynosi 30 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego.   

 
 
 
 
Sposób przygotowania oferty 
 
Oferta winna być złożona w języku polskim umieszczone informacje powinny być wpisane czytelną i trwałą 
techniką. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone w złotych polskich cyfrowo  w rozbiciu na cenę netto i cenę 
brutto. Ofertę można złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na budowę hali hodowlanej ryb łososiowatych w ramach 
gospodarstwa rolnego rybackiego wraz z infrastruktura towarzyszącą”.   
 
Za datę doręczenia oferty liczy się datę wpływu do biura zamawiającego oferty. 

 
 
 
W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub 
kapitałowo z zamawiającym. 
 
W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie 
zostanie unieważnione. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym z jego etapów. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wykonanie robót budowalnych, której wielkość nie może  
ulec zmianie o więcej niż 15% pierwotnej kwoty określonej w umowie, a wynikać będzie ze zmian 
w technologii wykonania prac budowalnych lub zastosowanych materiałach, bądź zwiększeniu/zmniejszeniu 
zakresu prac, który nie jest możliwy do przewidzenia w chwili ogłaszania zapytania.  
 
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych lub częściowych. 
 
Wymagany termin ważności oferty wynosi 45 dni kalendarzowych 
 
 
 
Ofertę należy złożyć w: Wylęgarnia Ryb „DĄBIE” 

Krzysztof Grecki, Jacek Juchniewicz 
Ul. Spacerowa 12 
77-100 Dąbie 

należy podać: adres 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

 dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  
 opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  
 wartość oferty netto/brutto w złotych polskich, 
 termin udzielonej gwarancji, 
 termin ważności oferty, 
 termin realizacji zamówienia, 
 oświadczeniu o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym wg. załącznika 1, 
 kosztorys ofertowy. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


