
ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/CBR/2017 

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Zamawiający Bemko sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 21, 03-236 Warszawa poszukuje 

wykonawcy instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Centrum Badawczo-Rozwojowego. 5 

pomieszczeń na 3 kondygnacjach o łącznej powierzchni 606m2 w obiekcie zlokalizowanym 

przy ul. Bocznicowej 13, 05-580 Jawczyce 

Wykonanie kompletnej instalacji  elektrycznej w pomieszczeniach Centrum Badawczo-

Rozwojowego z uwzględnieniem: montażu tras kablowych, przewodów, rozdzielni 

elektrycznych wraz z wyposażeniem, oświetlenia oraz punktów instalacji elektrycznych (230V 

i 400V) zgodnie z projektem wykonawczym. 

II. Warunki: 

1. Termin składania ofert: do 08-02-2017, Termin realizacji: do 28-02-2017 

2. Oferty należy składać drogą mailową na adres: przemyslaw.wroblewski@bemko.pl 

wypełniając załączony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań 

osobowych i kapitałowych 

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

a) cena – max. 50 pkt. (50%) 

b) termin realizacji: – max. 50 pkt. (50%) 

 Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  

𝑃𝑖 = [
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑖
] ∗ 50𝑝𝑘𝑡 

gdzie 

Pi -liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”  

Cmin – najmniejsza cena całko wita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich 

oferentów  

Ci -cena całkowita oferty nr „i 

 Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” będzie przyznawana według 

poniższego wzoru:  

 50 pkt za termin realizacji wynoszący do 10 dni 

 25 pkt za termin realizacji wynoszący do 20 dni 

 0 pkt za termin realizacji wynoszący powyżej 20 dni 

 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z 

podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z 

następujących  powodów:  

a. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

b. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta 

c. okoliczności siły wyższej, 

d. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

e. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakres u 

zadań,  terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 

których zamawiający  zostanie zobowiązany 



5. Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo 

i kapitałowo z zamawiającym. 

6. Brak możliwości składania ofert cząstkowych 

7. Osoby do udzielania informacji i przekazywania dokumentacji technicznej: 

 

Przemysław Wróblewski – e-mail przemyslaw.wroblewski@bemko.pl 

tel. +48 22 732 11 85 lub 506 215 532 

8. Szczegółowe wymagania dostępne są w siedzibie BEMKO sp. z o.o. ul. Annopol 21 

03-236 Warszawa,   
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