ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska
niniejszym ogłasza
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU W ZWIĄZKU Z DEMONTAŻEM
CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO
(„Przetarg”)

1.

Firma, siedziba i adres zamawiającego
Zamawiającym jest Towarzystwo Finansowe Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach,
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 000002710 („Zamawiający”).

2.

Przedmiot zapytania ofertowego
Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru („Inspektora”) podczas demontażu
urządzeń ciągu technologicznego walcowni rur bez szwu systemu Mannesmann, które zostaną nabyte przez podmiot
trzeci. Ciąg technologiczny jest zlokalizowany w trzech halach, które są własnością zamawiającego. Głównym zadaniem
oferenta jest: ocena przygotowanego planu demontażu przez podmiot trzeci pod kątem zabezpieczenia przed
uszkodzeniem hal zamawiającego, monitorowanie wykonywania planu demontażu, zapobieganie uszkodzeniom hali,
uzgadnianie dozwolonej ingerencji w hale w związku z demontażem ciągu, w przypadku uszkodzenia obiektu albo
uzgodnieniu dozwolonej ingerencji w hale - nadzorowanie podmiotu trzeciego przy doprowadzaniu obiektu do stanu
pierwotnego. Demontaż urządzeń będzie miał miejsce w Siemianowicach Śląskich. Przewidywany czas demontażu 6
miesięcy.

3.

Termin i miejsce, w którym można obejrzeć Ruchomości
Zainteresowane osoby będą mogły do dnia 16 czerwca 2021 obejrzeć i ocenić Ruchomości po uprzednim ustaleniu
terminu spotkania z Bartoszem Długołęckim (tel. + 48 530 021 979, e-mail: bdlugolecki@wp.pl ).

4.

Sposób i termin składania ofert w Przetargu
Pisemną ofertę („Oferta”) należy złożyć w zakodowanej wersji elektronicznej (zabezpieczonej przez oferenta hasłem
uniemożliwiającym nieuprawnione otwarcie) na następujący adres mailowy:
bdlugolecki@tfsilesia.pl
oraz hasłem dostępu, przesłanym jednocześnie w odrębnym mailu na adresy:
jdyktus@tfsiesia.pl; mdomanska@tfsilesia.pl
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 r. godz. 24.00

5.

Treść Oferty
Oferty powinny zawierać:
(1)

oznaczenie oferenta (nazwa, siedziba, adres, nazwa rejestru oraz podmiotu prowadzącego rejestr, numer wpisu w
rejestrze), a także kopię odpisu z rejestru oferenta;
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(2)

oferowaną ryczałtową stawkę miesięczną za prowadzenie nadzoru;

(3)

oświadczenie oferenta, że Oferta jest ważna do dnia 20 lipca 2021 r.;

(4)

oświadczenie oferenta, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem złożonym z co najmniej 1 osoby
posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w powyższej specjalności, oraz posiadającą doświadczenie na
stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co najmniej 2 budów / robót budowlanych o wartości co najmniej
10 mln zł, realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego
pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót. Zamawiający wymaga od oferentów wskazania w ofercie
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób;

(5)

dane kontaktowe (w tym adresy e-mail oraz numery telefonów); oraz

(6)

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji oferenta (jeżeli Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, to także
kopia pełnomocnictwa).

Oferta powinna być złożona w języku polskim.
Zamawiający może uznaniowo zdecydować o przyjęciu Oferty niespełniającej powyższych wymogów.
6.

Wybór Oferty
Zamawiający dokona wyboru Oferty wedle swojej uznaniowej decyzji i powiadomi o tym oferentów w terminie do dnia
25 czerwca 2021 r.
W przypadku wyboru Oferty danego oferenta, taki oferent jest zobowiązany do zawarcia Umowy na warunkach
wskazanych w Projekcie Umowy (dozwolone są zmiany o charakterze redakcyjnym oraz usunięcie oczywistych pomyłek).
Umowa będzie zawarta w terminie uzgodnionym przez Zamawiający i oferenta, jednakże nie później nie w terminie do
dnia 20 lipca 2021 r.

7.

Postanowienia końcowe
Zamawiający uprawniony jest do zmiany warunków Przetargu, w szczególności do żądania od uczestników Przetargu
dodatkowych dokumentów i informacji oraz zmiany terminów przewidzianych w niniejszym Ogłoszeniu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania
przyczyn.
Przetarg podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory wynikające z Przetargu lub z nim związane będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Sprzedającego.
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