ZAPROSZENIE
1. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., z siedzibą 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1,
działając na podstawie :
- art.132, ust.1, pkt.3 w zw. z art.14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień
publicznych (Dz.U.04.19.177, z późn. zmianami),
- art.66 – 72.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93, z późn.
zmianami),
zaprasza do złożenia „oferty ” w trybie postępowania ofertowego na podprogowe zamówienie
sektorowe dotyczące wykonania ogrodzenia ochronnego wzdłuż przelewu powierzchniowego
zapory Niedzica - kod CPV : 45.34.42.00.
2. Opis przedmiotu zamówienia :
2.1. Długość ogrodzenia 140 mb, wysokość 2m.
2.2. Słupki stalowe fi 50 mm, malowane farbą olejną , rozstaw 2,5 m, zabetonowane w podłożu
grunt kategoria III – IV.
2.3. Siatka ochronna do upraw leśnych, wysokość 2 m, AS 200/25/15M, atestowana.
2.4. Furty wejściowe stalowe – 2 szt.
2.5. Montaż na skarpie zapory Niedzica o nachyleniu od ok. 1 : 1,85 do 1 : 2,5.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert wariantowej.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia : do 31 lipca 2007 roku.
7.Szczegółowych informacji w zakresie spraw organizacyjnych udzielać będzie mgr inż. Janusz
Kubasiak – Kierownik Działu Hydrotechniczno-Budowlanego tel. (0-18) 26-10- 114 codziennie
w godzinach od 8.00, do 14.00.
7.1.Informacji w zakresie spraw proceduralnych udzielać będzie mgr inż. Bolesław Basiński tel.
(0-18) 26-10-105, tel. kom. 0-607-244-992.
8.Oczekujemy na złożenie oferty zawierającej :
8.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.2. Formularz ofertowy – ( załącznik nr 1 do zaproszenia ).
8.3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej.
9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.

11. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej rękojmi liczonej od daty odbioru przedmiotu
umowy.
12. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych odbywać się będzie
w złotych polskich.
13. Miejsce i termin złożenia oferty :
Oferta ma być złożona w siedzibie Zamawiającego, 34-441 Niedzica – ul. Widokowa 1
w terminie do dnia 12 czerwca 2007 roku, do godz. 12.45.
14. Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego :
14.1. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. oraz opatrzona napisem „Ogrodzenie ochronne
przelewu”. Nie otwierać przed godz. 13.00, w dniu 12 czerwca 2007 roku .
15. Otwarcie oferty, rozpoczęcie prac Komisji Przetargowej nastąpi w dniu 12 czerwca 2007 roku
o godzinie 13.00, w budynku Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica - Spółka Akcyjna
Niedzica ul. Widokowa 1, sala konferencyjna ( I piętro ).
16. Podczas otwarcia ofert Zamawiający :
1) przedstawi skład Komisji Przetargowej oraz podstawy prawne jej działania,
2) poda wielkość środków finansowych jakimi dysponuje Zamawiający na realizację przedmiotowego
zamówienia.
17. Kryterium wyboru oferty : cena – 100 %.
18. Po zakończeniu przez Komisję Przetargową prac związanych ze sporządzeniem protokołu z postępowania oraz uzyskaniu aprobaty ze strony Kierownika Zamawiającego co do wyboru „najkorzystniejszej oferty” – w dniu 12 czerwca 2007 roku przekazana zostanie Oferentom informacja
o wyborze Wykonawcy podprogowego zamówienia sektorowego.
19. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
20. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości kwoty 5.278.000
EURO przy prowadzeniu postępowania ofertowego o podprogowym charakterze sektorowym nie
będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(art.133, ust.1).

Załączniki :
1) formularz ofertowy,
2) projekt umowy.

Niedzica, dnia 25 maja 2007 roku.

