Warszawa, dnia 18.0 8. 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w przedmiocie: zakup i montaż zadaszeń oraz wiaty dla palaczy wraz z
wykonaniem podłoża pod wiatę na terenie PCO S.A.
Nr postępowania: PCO/189/R T/2020
PCO S.A. z siedzibą w Warszawie, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty
w przedmiociejw. Postępowanie niejest prowadzone w oparciu o przepisy ustawyz dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. ZAMAWIAJĄCY
PCO S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie
KRS: 0000169830, NIP: 525-000-08-25, BDO: 000018725
kapitał zakładowy: 31 634 090 złotych (wpłacony w całości)

2. INFORMACJA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. [irz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych działających na rzecz oferenta
w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu RODO, jest PCO S.A., ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa;
2) dane osobowe ww. osób przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania;
3) podstawę prawną przetwarzania danych ww. osób stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
w związku z czym na przetwarzanie danych nie jest wymagana zgoda ww. osób;
4) przewidywanymi odbiorcami danych ww. osób są: pracownicy lub współpracownicy PCO S.A.
biorący udział w realizacji niniejszego postępowania;
5) dane osób fizycznych działających na rzecz oferenta w niniejszym postępowaniu będą
przechowywane przez PCO S.A. przez okres trwania postępowania oraz po jego zakończeniu
do celów archiwizacyj nych;
—
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6) osobom fizycznym działającym na rzecz oferenta w niniejszym postępowaniu przysługuje
prawo do żądania od PCO S.A. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
nadzorczego
listownie na adres: OO-193 Warszawa, ul. Stawki 2 lub za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej dostępnej na stronie www.uodo.goy.pl w wypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) podanie danych ww. osób jest warunkiem udziału danego oferenta w niniejszym
postępowaniu, a ich niepodanie skutkuje wykluczeniem tego oferenta z udziału w tym
postępowaniu;
8) ww. dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO ani nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
w
przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się
9)
z powołanym u Zamawiającego Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem poczty
elektronicznej: iodpcosa.com.nl.
—

—

—

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na dostarczenie i montaż zadaszeń oraz wiaty
dla palaczy wraz z wykonaniem podłoża na terenie Zamawiającego. Zadaszenia zostaną
zamontowane nad wejściem do budynków: „D” i „F”, natomiast wiata pomiędzy budynkami „E” i
„G” zgodnie z planem terenu i obiektów PCO S.A.
—

3.1.

Parametry przedmiotu zamówienia.

3.1.1. Wymagania obligatoryjne.
Zadanie nr 1
Zadaszenie przyścienne łukowe z jedną pełną ścianką boczną do podłoża 1 szt. (budynek
„F”), wymiary powierzchni obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia: szer. ok.
3,00 m, wys. 3,3 -3,5 m;
• Zadaszenie przyścienne łukowe z dwiema pełnymi ściankami bocznym do podłoża 1 szt.
(budynek „D”), wymiary powierzchni obszaru wyznaczonego do montażu zadaszenia:
szer. ok. 2,20 m, wys. 3,0 3,2 m;
• Wiata dla palaczy, pomiędzy budynkami „E” i „G”, z trzema ścianami bocznymi
o wymiarach: ok. 2*4 m 1 szt.
Zadaszenia i wiata muszą być wykonane na konstrukcji stalowo aluminiowej wypełnionej:
aj ściany ze szkła hartowanego 5mm posiadającego zgodnie z klasę 1/C/2.
b) dach z poliwęglanu bezbarwnego komorowego o grubości 10 mm lub litego 3mm
spełniającego następujące wymagania: słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) w zakresie
rozprzestrzeniania ognia przez dachy B-sl,dO w zakresie reakcji na ogień, wg normy PN-EN
•

—

—

-

—

-
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13501-1+A1:2010 wyrób do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, nie kapiącego
i nieodpadającego pod wpływem ognia” oraz jak dla wyrobu „nierozprzestrzeniającego ognia
wewnątrz budynków” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r.
Konstrukcja musi być polakierowana proszkowo na kolor RAL 6019.
-

Zadanie nr 2
Wykonanie podłoża pod wiatę tj.
a) wyrównanie terenu pod kostkę,
b) wywiezienie ziemi,
c) wykopanie dołów pod fundamenty,
d) wykonanie pod każdym słupkiem fundamentu o min. wym. 4Ox4Ocm,
e) wykonanie podłoża pod kostkę,
O ułożenie kostki Zamawiający dostarczy kostkę,
g) ułożenie krawężników dostarczonych przez oferenta.
-

Ww. prace (w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 2) muszą być wykonane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jak też
zgodnie z planem sytuacyjnym obszaru prac.
Zamawiający douuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.
3.1.2. Inne.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt dokumentację zawierającą parametry
zastosowanych materiałów oraz ich atesty.
Oferent zobowiązany jest również zapewnić na własny koszt wszelkie materiały montażowe
narzędzia, urządzenia i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia montażu.
3.2.

Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w zaoferowanym terminie, nie późniejszym jednak
niż 8 tygodni od daty udostępnienia przez Zamawiającego, za pisemnym protokołem, obszaru
prac. Zaoferowany termin uznaje się za dochowany w sytuacji, gdy przed jego upływem zostanie
podpisany, bez zastrzeżeń, protokół odbioru.
3.3.

Warunki dostarczenia i odbioru.

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3.4.

Okres i zakres gwarancji.
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24 miesiące liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W pozostałym zakresie
zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
3.S.

Warunki płatności.

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. PRZYGOTOWANIE OFERTY
Oferent, który jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego
realizacją, powinien złożyć u Zamawiającego zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę,
przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, zawierającą co najmniej:
1) nazwę, adres i NIP oferenta;
2) dane producenta i określenie oferowanego towaru (rodzaj/typ);
3) w przypadku przedstawicielstwa handlowego wystawiony przez producenta dokument
potwierdzający zakres przedstawicielstwa;
4) specyfikację oferowanego towaru oraz usług potwierdzającą spełnienie wymagań
obligatoryjnych wskazanych w pkt. 3.1.1. niniejszego zapytania;
5) cenę netto Zadania nr 1 oraz cenę netto Zadania nr 2 (do której zostanie dodany
podatek VAT wg obowiązujących przepisów);
6) oferowany termin wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 zamówienia;
7) oświadczenie stwierdzające, iż składany dokument stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu
cywilnego oraz zawierające zobowiązanie oferenta, w okresie ważności oferty
i w wypadku jej przyjęcia przez Zamawiającego, do zawarcia umowy na warunkach
określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz w ofercie;
8) oświadczenie potwierdzające zapoznanie wszystkich osób występujących na rzecz
oferenta, których dane będą udostępniane Zamawiającemu, z treścią klauzuli
informacyjnej w przedmiocie ochrony danych osobowych lub oświadczenie
o nieprzekazywaniu danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących oferenta
albo oświadczenie o wyłączeniu stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do
art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO;
9) dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania
oferenta.
—

Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową oferenta oraz podpisana przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu oferenta, z zastrzeżeniem opatrzenia go pieczęcią
imienną w przypadku podpisu nieczytelnego.
Przed złożeniem oferty konieczne jest zapoznanie się oferenta z obszarem, w obrębie którego ma
być realizowane zamówienie. Warunkiem powyższego jest uprzednie podpisanie przez oferenta
i dostarczenie Zamawiającemu zobowiązania do zachowania poufności wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
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Oferta powinna zachowywać ważność przez 90 dni od upływu terminu do składania ofert.
5. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ofertę pisemną należy złożyć kurierem, pocztą zwykłą lub osobiście, w terminie do dnia
11.09.2020 r., do godz. 15:00, z adnotacją: „Oferta w ramach postępowania
nr PCO/189 /RT/2020. Nie otwierać bez upoważnienia.”
Oferty niezgodne z niniejszym zapytaniem ofertowym, w szczególności niespełniające
określonych w pkt. 4 wymogów formalnych lub oferty, które wpłyną do Zamawiającego po
upływie wyznaczonego terminu, podlegają odrzuceniu bez rozpatrzenia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących treści złożonych ofert, pod rygorem ich odrzucenia. Uzupełnienia nie mogą
zmierzać do zmiany przedmiotowo istotnych elementów oferty. W szczególności
uzupełnieniu nie podlegają: cena, parametry przedmiotu zamówienia, termin i warunki
dostarczenia i odbioru, okres i zakres gwarancji.
Do momentu upływu terminu do składania ofert Zamawiający dopuszcza składanie przez
oferentów zapytań w przedmiocie niniejszego postępowania, zawierających wnioski (wraz
z uzasadnieniem) o doprecyzowanie, wyjaśnienie lub zmianę określonych warunków
postępowania, w tym elementów wzoru umowy.

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAMÓWIENIA
Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia można uzyskać telefonicznie lub pocztą
elektroniczną:
1)
Mariola Agata Klimek, +48 22 515 76 04, e-mail: mariola.klimekpcosa.com.pl
7. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie w oparciu o następujące
kryteria w poszczególnych zadaniach oddzielnie:
1) cena netto 100 % (100 pkt.)
—

W ramach kryterium „cena netto” Zamawiający przyznaje punkty za zaoferowaną cenę netto, wg
następującego wzoru:
minimalna zaoferowana w postępowaniu cena netto
xlOO

Ocena=
cena netto zaoferowana w ofercie badanej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń zawartych
w ofercie danego oferenta, w tym do żądania dodatkowych dokumentów.

8.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego
określone w pkt. 4 niniejszego zapytania, która uzyskała najwyższą sumarycznie liczbę punktów
wg podanych parametrów (najwyższą ocenę końcową oferty). Po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty, w oparciu o zawarte w pkt. 7 niniejszego zapytania kryteria,
Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferenta oddzielnie w każdym zadaniu co oznacza,
że ma prawo do wyboru innego oferenta w Zadaniu nr 1 I innego w Zadaniu nr 2, biorąc pod uwagę
kryteria z pkt. 7 niniejszego zapytania.
Zamawiający zaprosi oferenta, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym
wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny
ofert, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, z uwzględnieniem warunków oferenta zawartych
w jego ofercie.
W przypadku uchylania się wybranego oferenta od zawarcia umowy, w terminie 14 dni od
przekazania oferentowi umowy do podpisu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych złożonych ofert, co nie wyłącza odpowiedzialności
odszkodowawczej oferenta uchylającego się od zawarcia umowy.
Do czasu zawarcia umowy z wybranym oferentem Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania lub dowolnej zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.
Od decyzji Zamawiającego podejmowanych w toku postępowania nie przysługują środki
odwoławcze.
Załączniki:
1. załącznik nr 1
2. załącznik nr 2
3. załącznik nr 3

—

—

—

formularz ofertowy
wzór zobowiązania do zachowania poufności
wzór umowy
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