
 

 

 
 
 
Zapytanie ofertowe nr 3/11/2018 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Poznaniu  

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404,  

61-441 Poznań 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134012, 

Kapitał zakładowy: 81 672 800,00 zł, w całości wpłacony, 

NIP: 7781016062, 

Adres strony internetowej: www.wcwi.com.pl 

(dalej: „Zamawiający”) 

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska,  

z siedzibą w Poznaniu 

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 

0000372186, NIP: 972-122-25-11,  

e-mail: wcwi@gjw.com.pl 

Informacje o ogłoszeniu 

I. Tytuł zamówienia 

„Usługa polegająca na wykonaniu nowej sieci strukturalnej wraz z instalacją elektryczną gniazd 
elektrycznych 230V w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze w budynku nr 398 
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu” 

II. Termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23.11.2018 r., godz. 12.00 

  



 
 

 

III. Miejsce i sposób składania ofert 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć - osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera - 

pod adresem Pełnomocnika: 

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 
Spółka Partnerska 
ul. Szelągowska 27 
61-626 Poznań 
III piętro 
Uwaga: złożenie ofert jest możliwe w czasie urzędowania Zamawiającego tj. w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. 

lub  

2. w postaci skanu oferty sporządzonej w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres: 

tomasz.banaszak@gjw.pl 

IV. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty 

tomasz.banaszak@gjw.pl 

V. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

W sprawach technicznych, wizji lokalnej: W sprawach formalnych: 

Wojciech Baraniak 

Wielkopolskie Centrum Wspierania 
Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

Ul. 28 Czerwca 1956 r., nr 404, 61-441 
Poznań 

tel. 885 058 004 lub 61 66 86 990. 

e-mail: wojciech.baraniak@wcwi.com.pl 

Godziny urzędowania: 08.00-16.00 w dni 
robocze od poniedziałku do piątku 

Tomasz Banaszak 

GJW Gramza Jenerowicz Wspólnicy Kancelaria 
Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w 

Poznaniu 

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, 

Tel.: +48 61 663 03 60 

E-mail: wcwi@gjw.com.pl 

Godziny urzędowania: 09.00-16.00 w dni robocze 
od poniedziałku do piątku. 

VI. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Telefon: +48 61 663 03 60 

VII. Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nowej sieci strukturalnej wraz z 
instalacją elektryczną gniazd elektrycznych 230V w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na 
parterze w budynku nr 398 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu. 

VIII. Miejsce realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie Miasta Poznania (województwo wielkopolskie) 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia 
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nowej sieci strukturalnej wraz 

z instalacją elektryczną gniazd elektrycznych 230V w pomieszczeniach biurowych 

zlokalizowanych na parterze w budynku nr 398 przy ul. 28 Czerwca 1956 r. w Poznaniu. 

2. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z zainstalowanymi w budynkach systemami 

i urządzeniami.  

4. Rodzaj systemów należy sprawdzić w poszczególnych obiektach oraz w posiadanej przez WCWI 

dokumentacji technicznej, która jest do wglądu w siedzibie WCWI. 

5. W razie potrzeby istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. 

7. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z umową w sprawie zamówienia oraz 

Zapytaniem i załącznikami do niego. 

I. Kod CPV 

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi  

II. Dodatkowe przedmioty zamówienia 

Nie dotyczy 

III. Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia: 30 (słownie: trzydzieści) dni od daty podpisania umowy. 

Warunki udziału w postępowaniu 

I. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

II. Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

III. Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

IV. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie. 

V. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie precyzuje (określa) sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie.  

VI. Dodatkowe warunki 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

2. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania. 
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta musi dotyczyć całego zakresu 

określonego w Zapytaniu. 
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



 
 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów przygotowania oferty, złożenia 
oferty i udziału w niniejszym postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania.  

 

VII. Warunki zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w sprawie 
zamówienia. 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

VIII. Lista dokumentów/ oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz oferty (wzór w Załączniku nr 2 do Zapytania); 

b) pisemne uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy; 

c) pełnomocnictwo do złożenia (podpisania) oferty w imieniu wykonawcy, jeżeli 

uprawnienie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentu, o którym mowa w lit. 

d powyżej; 

d) pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – jeśli dotyczy; 

2. Ofertę (pkt 1 lit. a) wraz z załącznikami wymienionymi w pkt 1 lit. b) należy sporządzić na 
piśmie pod rygorem nieważności i złożyć w oryginale.  

Dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 lit. c) i d), należy złożyć w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  

3. Zamawiający dopuszcza złożenie za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu 
dokumentów i oświadczeń sporządzonych zgodnie z Punktem VIII Lista dokumentów/ 
oświadczeń wymaganych od Wykonawcy. 

IX. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

Ocena ofert 

I. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o 
następujące kryteria i przypisane im wagi: 

Kryterium 1 - Cena oferty brutto - 100% 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie zgodnie z 
poniższym wzorem: 

P(K1)= (cena oferty brutto z najniższą ceną/ cena oferty badanej brutto) x 100 pkt x 100% 

Wybrana zostanie oferta z najniższą oferowaną ceną. 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 



 
 

II. Wykluczenia 

Zamawiający nie określa przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 

Załączniki 

I. Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

II. Załącznik nr 2 

Formularz oferty - wzór 

III. Załącznik nr 3 

Wzór umowy 

IV. Załącznik nr 4 

Uszczegółowienie Zapytania ofertowego 

 


