
  
Starorypin Prywatny, dnia 20.05.2022 roku 

 

Zapytanie ofertowe 

 

Dotyczy: budowy budynku linii sterylizacji wraz z zapleczem socjalnym , dostawy linii 
do sterylizacji, wyposażenia kotłowni parowej do procesu sterylizacji, infrastruktury 
dezodoryzację, adaptacji istniejącej infrastruktury biogazowni do możliwości przyjęcia 
sterylizowanych UPPZ wraz z zasilaniem kotłowni parowej w biogazowni a także 
dostawa i montaż systemu aplikacji dodatków do pofermentu. 
 

1. Zamawiający 

Biogazownia Rypin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Starorypin Prywatny 51 

87-500 Rypin 

NIP 8921464833 

REGON 340622149 

Kontakt: projekty.biogazownia@gmail.com 

2. Przedmiot zamówienia 

a. Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy  
dla zadania budowy i wyposażenia budynku linii sterylizacji wraz z zapleczem 
socjalnym , dostawy linii do sterylizacji, wyposażenia kotłowni parowej do 
procesu sterylizacji, infrastruktury dezodoryzacji, adaptacji istniejącej 
infrastruktury biogazowni do możliwości przyjęcia sterylizowanych UPPZ wraz 
z zasilaniem kotłowni parowej w biogazowni a także dostawa i montaż 
systemu aplikacji dodatków do pofermentu. 

b. Realizacja całego zakresu zamówienia oraz uzyskanie wszelkich pozwoleń i 
decyzji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z obiektu nie później niż do 
30.06.2023 r. 

c. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest zawarty w załącznikach do 
zapytania ofertowego 

Zakładany podział na zadania: 

Zadanie nr 1 – Budowa kompleksu (zgodnie z załącznikiem nr 3,4,5,6 do Zapytania 
ofertowego) 

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż technologii (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania 
ofertowego) 

 

3. Dodatkowe informacje 

a. Kategoria zamówienia: roboty budowlane, dostawy 
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b. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: Kujawsko-Pomorskie, Powiat: 
Rypiński, Gmina: Rypin, Miejscowość: Starorypin Prywatny 

c. Wspólny Słownik Zamówień:  

i. 45000000-7 – Roboty budowlane, 

ii. 42000000-6 – Maszyny przemysłowe 

iii. 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

iv. 45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych, 

v. 44112410-5 – Konstrukcje dachowe, 

vi. 45320000-6 – Roboty izolacyjne, 

vii. 45262500-6 – Roboty murarskie i murowe, 

viii. 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych, 

ix. 45443000-4 – Roboty elewacyjne, 

x. 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

xi. 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

xii. 45331200-8 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

xiii. 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

xiv. 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji 

xv. 33191100-6 – Urządzenia sterylizujące 

xvi. 33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne 

xvii. 42162000-2 – Kotły grzewcze wytwarzające parę 

xviii. 42164000-6 – Układy pomocnicze do kotłów grzewczych 

xix. 42160000-8 – Układy kotłów grzewczych 

xx. 42130000-9 – Krany, kurki, zawory i podobna armatura 

xxi. 42120000-6 – Pompy i sprężarki 

xxii. 42110000-3 – Turbiny i silniki 

xxiii. 24450000-3 – Wyroby rolno – chemiczne 

xxiv. 42310000-2 – Palniki 

xxv. 42390000-6 – Części palników, palenisk lub pieców 

xxvi. 19240000-0 – Tkaniny specjalne 

xxvii. 15994200-4 – Bibuła filtracyjna 

xxviii. 42514310-8 – Filtry powietrza 

xxix. 42514320-1 – Filtry gazu 

xxx. 42900000-5 – Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

xxxi. 39717100-2 – Wentylatory 

xxxii. 42122300-3 – Wentylatory i ciśnieniowe do cieczy 

xxxiii. 24440000-0 – Różne nawozy 
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xxxiv. 24000000-4 – Produkty chemiczne 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach działania 16 Współpraca objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

 

4. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują 
odpowiednim potencjałem technicznym i doświadczeniem do wykonania zamówienia 
(sposób dokumentacji: oświadczenie). 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (sposób 
dokumentacji: oświadczenie). 

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczone są podmioty nie powiązane 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (sposób dokumentacji: oświadczenie).  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
podmiotem, a wykonawcą, polegające na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 
prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z Zamawiającym, 
który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze 
wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

5. Sposób, miejsce i termin składania ofert 

a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie strony oferty należy 
zeskanować i wysłać na adres e-mail: projekty.biogazownia@gmail.com 
Oferta musi zawierać: 

i. Pieczątkę firmową oferenta (każda strona); 

ii. Datę sporządzenia oferty; 

iii. Adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, nr NIP; 

iv. Osobę do kontaktu w sprawie oferty; 

v. Cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia; 

vi. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym; 

vii. Załączniki potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu (jeśli dotyczy); 
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viii. Czytelny podpis oferenta (każda strona).  

c. Do oferty należy załączyć specyfikację oferowanego urządzenia. 

d. Ostateczny termin składania ofert upływa 06.06.2022 do godz. 10:00 

e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W tym 
celu musi złożyć do Zamawiającego w formie mailowej oświadczenie (skan 
podpisanego dokumentu) o wycofaniu oferty. 

f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

g. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Zamówienia: Kacper Gralik, nr 
telefonu: 536 835 100. Zapytania dot. zamówienia prosimy wysyłać na 
adres mailowy: projekty.biogazownia@gmail.com, jednak nie później, niż 
72 godziny przed terminem składania ofert. 

h. Niniejsze Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie 
oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty należy składać 
w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

7. Kryteria oceny ofert 

 
a. Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

i. Kryterium 1 – Cena netto - 100% (max 100 pkt.) 

b. Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru: 

i. Kryterium 1 – Cena netto 

Cena obejmuje cenę netto przedmiotu zamówienia. 

Liczba punktów danej oferty będzie obliczana wg następującego wzoru: 

• K1 = (Co / Cx) x 100, 

• gdzie: 

• K1 – przyznane punkty za Kryterium 1 dla oferty ocenianej; 

• Co – cena netto oferty najniższej spośród wszystkich ważnych ofert; 

• Cx – cena netto oferty ocenianej 

c. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

d. Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców łączną cenę 
netto w złotych. 

e. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

f. 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Za najkorzystniejszą ofertę 
uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg 
opisanych kryteriów. 

8. Informacja o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty 

a. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert przystąpi do ich oceny.  
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b. Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta 
wyjaśnień dotyczących treści oferty. Oferent zobowiązany jest do udzielenia 
wyjaśnień w terminie 1 dnia (24 godzin) od otrzymania wezwania do 
wyjaśnień, przy czym wezwanie i wyjaśnienia mogą być realizowane drogą 
elektroniczną (poprzez pocztę e-mail). 

c. W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co 
najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia, oferent zostanie wezwany 
do wyjaśnień w tym zakresie. Jeżeli wyjaśnienia nie wystarczą na 
udowodnienie, iż zamówienie jest możliwe do realizacji przy zaoferowanej 
cenie, oferta zostanie odrzucona z uwagi na rażąco niską cenę. 

d. Zamawiający przekaże wybranemu Oferentowi informację o jego wyborze za 
pomocą poczty elektronicznej. 

e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o 
tym fakcie wszystkich Wykonawców, umieszczając informację na swojej 
stronie internetowej o wyniku postępowania oraz dane Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego 
lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny. 

10. Jeżeli w specyfikacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, 
wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych 
lub równoważnych do wskazanego. 

11. Zmiany umowy 

a. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 

i. terminów realizacji zdania; 

ii. wydatków; 

iii. zakresu; 

iv. innych okoliczności istotnych z perspektywy realizacji projektu i 
mających wpływ na osiągnięcie jego celu. 

b. Zmiany umowy bezwzględnie będą wymagały zgody obu stron. Zmiany 
umowy mogą wymagać zgody instytucji odpowiedzialnej za udzielenie 
wsparcia na realizację projektu. W celu dokonania zmiany umowy strona 
inicjująca będzie zobowiązana do przekazania drugiej stronie wyczerpujących 
informacji na temat wnioskowanej zmiany umowy wraz z uzasadnieniem jej 
wprowadzenia w kontekście osiągnięcia celu wyrażonego w zakresie zadania. 

12. Dodatkowe informacje  

a. Niniejsze postępowanie ma charakter warunkowy – podpisanie umowy o 
współpracy z wybranym Oferentem dojdzie do skutku wyłącznie po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego 
realizowane będzie niniejsze Zamówienie 

13. Termin związania ofertą: 30 dni. 

14. Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wzór oferty; 

Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna linii technologicznej i urządzeń; 

Załącznik nr 3 – Projekt architektoniczny i PZT; 
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Załącznik nr 4 – Projekt techniczny konstrukcji; 

Załącznik nr 5 -  Projekt techniczny instalacji sanitarnych; 

Załącznik nr 6 – Pozwolenie na budowę. 

 

 

 
 
  


