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1.

''Budowa

dwÓch jednostek wytwarzania energii elektrycznej l ciepła W technologii

wysokosprawnej kogeneracji w miejscowoŚci cZęStoChowa''

ZAMAW|AJĄGY:
Galia S'A' ul. Przybylaka 15, 41-300 Dąbrowa GÓrniCZa

ZamawiĄący zaprasza do składania oień Wstępnych na wykonanie lnwestycj dot' ,,Budowa
dwóch jednostek wytwarzania energil elektrycznej i Cepła W technologii wysokosprawnej
kogeneracji W miejscowośc] częStochowa''.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych D2.U.22018 roku poz. 1986).

4.

oferty wstępne mogą złożyćWykonawcy, któŻy nie pod|ega]ą Wyk|Uczeniu oraz spełn ają
warunki udziału w postępowaniu, określoneW specyflkacji lstotnyCh WarunkóW ZamÓWienla'

5.

zapytanie ofertowe oraz Specyfikacja lStotnych WarunkóW ZamÓWienja (SlWZ) Zostały

upublicznione na

stronie Bazy

Konkurencyjności.

ncVinoSCi'fu nd UszeeU rope Skie'ooV'pl
Zamawia'iącego' pod adresem: WWW'oalia 'com' pl
httDs://bazakon ku

re

pod

adresem

jak róWnież na stronie internetowej

ofeńę Wstępną Wykonawca składa W terminie do dnia 09'12'2019 roku' do godz' 12:00' Do

oferty Wstępnej muszą byc Żałączone Wszystkie wymagane dokumeniy i ośWjadczen a, Zgodnie
z slWZ. ofeńę WstępnąnaleŻy złoŻyćwzamkniętej kopercie w biurze ZamaWiającego Ul' Rejtana
23, 42-202 częstochowa bądż przesłaĆ na Wyżej Wymien]ony adres biura W nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09j2.2019 roku do godz. 12:00.

Na kopercie należy podac dokładny adres i naZWę Wykonawcy oraz opisac:'' ofeńa Wstępna na
budoWę dwÓch jednostek Wytwarzania energii elektrycznej i clepła W technologii WysokospraWnej
kogeneracji w miejscowości CzęStochowa'' - z adnotacją - nie otwierać przed dniem 9 grudn]a
2019 r. do godz. 12:00.
oferty wstępne muszą być sporządzone W językU polskim'
7.

Kryteria oceny ofeń są następujące:
Lp.

Kryterium

Znaczen:e punktowe

krvteriu m

krvterium

1

Cena Wykonania ZamÓWienia +
cena serwisu w okresie owarancii

7A%

70 pkt

2.

Sprawność elektryczna

10%

10 pkt

3.

SpraWnośc całkoWita
Koszt jednostkowy serwisu

10%

10 pkt

100/a

10 pkt

4.
8.

Znaczente procentowe

Zamawiający zastrŻega sob]e prawo do unieważnjenia postępowania o udzielenie nlnie]szego

zamówienia

na kaŹdym etapie postępowania' W pzypadku uniewaznienia

postępowan]a

Wykonawcy nie pzysługują do Zamawiającego zadne roszczenia' W tym Z tytułU poniesionych
do momentu Unieważnienia postępowania kosŻtÓW- Wszystkie koszty Związane Z udzjałem W
postępowaniu, w tym koszty Sporządzania ofeń Wstępnych' ofert ostatecznych, Wizji terenu oraz
Udziału W Negocjacjach, ponosi Wykonawca'

