WYMAGANIA OFERTOWE
Przetarg nr PZ-8483
dotyczący:
Wymiany kabla zasilającego Magazyn Główny - Nieświeska 52

Warszawa, dn. 29.07.2021

Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Przetarg nr PZ-8483
1. Dane Ogólne
1.1.

innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w
Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa:
innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na:

Wymiany kabla zasilającego Magazyn Główny - Nieświeska 52

2.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki:
1.1.1. posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym;
1.1.2. pracownicy Oferenta posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania
prac będących przedmiotem Przetargu;
1.1.3. w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 3 zadania o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem Przetargu;
1.1.4. nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji
finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu;
1.1.5. posiadają Certyfikat INNOGY Stoen Operator w zakresie projektowania oraz wykonywania sieci
elektroenergetycznych SN i nn;
Procedura Przetargowa

Etap I – Zgłoszenie chęci udziału, Etap II – Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy
https://innogypolska.proebiz.com
2.1.

Etap I - Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego
wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w
terminie do 05.08.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: Hubert.Serwin@innogy.com

2.2.

ETAP

II

-

Złożenie

ofert

za

pośrednictwem

Portalu

Dostawcy

INNOGY:

https://innogypolska.proebiz.com . Oferta powinna zawierać:
2.2.1. wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu
polega na podaniu kwot bez VAT, obejmujących całość przedmiotu Przetargu. Wynagrodzenie
musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w tym koszty
inwentaryzacji, koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu
Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.;
2.2.2. Wymagane certyfikaty wystawione przez innogy Stoen Operator (zgodnie z pkt. 1.1.5);
2.3.

Składanie oferty
2.3.1. Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. należy złożyć w terminie do 06.08.2021r. do godziny
1200 za pośrednictwem Portalu Dostawcy INNOGY https://innogypolska.proebiz.com
2.3.2. Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela
Oferenta.
2.3.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem
Portalu Dostawcy INNOGY lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

2.4.
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2.4.1. Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego.
2.4.2. Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy.
2.4.3. Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który
przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
2.4.4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
•
•

Cena……………………..……………………………………………85%
System oceny dostawców ………………………………….15%

2.4.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona
przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas termin składania ofert w celu
umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W
tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej
ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi.
2.4.6. Termin związania ofertą handlową wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
2.4.7. Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca
wyznaczonego w pkt. 2.3.1 terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i
wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
2.4.8. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową.
2.4.9. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu;
b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów;
c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści;
d) złożone po terminie.
2.4.10. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za
rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana.
3.

Postanowienia Końcowe
3.1.

Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację
przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji.

3.2.

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od
postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych
(zasady udziału w aukcji dostępne na stronie www.innogy.pl).
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3.3. Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia
zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego.
3.4.

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego:

w zakresie przedmiotu Przetargu:
Mariusz Matusiak tel. telefon kom.: +48-538-635-504 e-mail: mariusz.matusiak@innogy.com
w zakresie procedury przetargowej:
4.

Hubert Serwin, tel. +48 502 828 312, e-mail: hubert.serwin@innogy,com
Lista załączników:
4.1.

Formularz Zgłoszenia

4.2.

Specyfikacja zadania

4.3.

Projekt umowy (dostępny na stronie internetowej http://www.innogy.pl)

4.4.

Projekt umowy powierzenia danych osobowych

4.5.

„Kodeks Postępowania Dostawcy” (dostępny na stronie internetowej http://www.innogy.pl);

4

...

Przetarg nr PZ-8483
Załącznik nr 1

Formularz Zgłoszenia
Zgłaszam udział w przetargu nr PZ-8483
1. Nazwa firmy:

➢
➢

Oświadczam, że znajduję się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu Przetargu.
Oświadczam, że nie zalegam z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

➢ Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy dostępnej na stronie internetowej
➢
➢
➢

http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/dokumenty i akceptuję jej treść oraz wzorem umowy powierzenia
danych osobowych stanowiącej załącznik do postępowania przetargowego.
Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Postępowania Dostawcy, który jest dostępny na
stronie internetowej http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/kodeks-etyczny
Oświadczam, że posiadam Certyfikat innogy Stoen Operator w zakresie projektowania oraz wykonawstwa
robót elektroenergetycznych SN i nn
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym (OI) umieszczonym przez
Zamawiającego, dostępnym na stroni internetowej http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo--obowiazek-informacyjny dziale RODO.

Dane kontaktowe:
imię i nazwisko

…………………………………….

Email

…………………………………….

NIP

…………………………………….

nr telefonu

…………………………………….

Podpis i pieczątka Oferenta
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Załącznik nr 2
Specyfikacja zadania

Opiekun sprawy: Mariusz Matusiak tel. telefon kom.: +48-538-635-504 e-mail:
mariusz.matusiak@innogy.com
Wymiana kabla zasilającego – Magazyn Główny, ul. Nieświeska 52 w Warszawie
Specyfikacja:
1.
2.
3.
4.

wykonanie inwentaryzacji na potrzeby bilansu mocy
wykonanie projektu nowego przyłącza głównego zasilającego przedmiotowy budynek
uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji
wykonanie nowego przyłącza głównego (wykonanie planu BIOZ)

Uwaga:
1. zabezpieczenia podstawowe 125A – wystąpienie o przydział mocy w przypadku
przekroczenia wynikającego z bilansu energetycznego
Dokumentacja (do pobrania u Opiekunów):
1. schemat ideowy rozdzielni 15/04
2. dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznej budynku
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