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  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Kalisz, dnia 27/10/2014r.  
Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  Pawłówek 35  62-800 Kalisz NIP 968 093 3987  
 Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania 
kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym’ Oś priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  
zaprasza do składania ofert na: 
 
Wykonanie projektu budowlanego i budowlanego wykonawczego przyłącza wodociągowego, deszczowego i kanalizacyjnego w ramach budowy budynku powiązania kooperacyjnego   
Opis projektu: 
Głównym celem projektu jest skupianie przedsiębiorstw instytucji (naukowych, otoczenia biznesu) celem 
rozwoju branży spożywczej tj. produktów o innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązaniach prozdrowotnych, 
funkcjonalnych, które stanowią przyszłość rozwoju rynku i decydują o wprowadzeniu nowej jakości w 
segmencie żywienia.  

 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: 

 Projekt budowlany i projekt budowlany wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 
ścieków bytowych dla budynku przy ul. Janiszowskiej 14 

 Projekt budowlany i projekt budowlany wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego deszczowego dla 
budynku przy ul. Janiszowskiej 14 

 Projekt budowlany i projekt budowlany wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego deszczowego 
odprowadzającego wody deszczowe z projektowanego wpustu deszczowego zlokalizowanego na 
skrzyżowaniu ulic Janiszowskiej i Żegoty 

 Termin realizacji zamówienia:  
 Projekty budowlane - najpóźniej 30 listopada 2014r. 
 Projekty budowlane wykonawcze - najpóźniej 26 stycznia 2015r. 

 
Kryteria wyboru ofert:  1. obligatoryjne:  Ważność oferty: min 60 dni od daty wystawienia oferty  Gotowość wykonania zamówienia najpóźniej do dnia 26 stycznia 2015r.  Złożenie oferty na formularzu ofertowym  Wypełnienie formularza ofertowego danymi pozwalającymi ocenić ofertę oraz złożenie oświadczeń.  Oferta powinna być opatrzona datą sporządzenia, danymi Oferenta (nazwa i adres) oraz podpisana 
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 B. punktowe:  
Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto oferty obliczana wg wzoru:                 C min A n = ----------------- x 100                 C r C min – cena minimalna w zbiorze  C r – cena oferty rozpatrywanej A n – ilość punktów przyznana ofercie 

100% 

 
 
Szczegółowe informacje techniczne, można uzyskać pod numerem telefonu: 
Osoba do kontaktu: 
Tel: 797 90 90 81 
Email: export@food4good.com.pl 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne odnoszące się do całości przedmiotu zamówienia.   Dokumentacja wraz z wymaganiami technicznymi stanowiąca podstawę do wykonania projektu prac są dostępne w siedzibie firmy lub przesyłane na życzenie. Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt.   Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać pocztą lub osobiście do dnia 3 listopada 2014 r., do godz.15.00 r na adres: 
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  
Pawłówek 35  
62-800 Kalisz 
 Zastrzeżenia  Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do żadnego 
określonego działania.  

 Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. 
z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji 
Novotec Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

 Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za 
jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 
dostarczeniem oferty. 

 Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian 
całości lub części zapytania ofertowego. 
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Formularz ofertowy  

.................., dn. ........................... Miejscowość i data* ........................................ ........................................ .......................................... Nazwa firmy i dane adresowe*  
OFERTA Dla Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35, 62-800 Kalisz 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedkładam ofertę cenową na: 

Wykonanie projektu budowlanego i budowlanego wykonawczego przyłącza wodociągowego, deszczowego i kanalizacyjnego w ramach budowy budynku powiązania kooperacyjnego  
Budowę budynku siedziby powiązania kooperacyjnego 

Opis przedmiotu zamówienia* Cena netto* Cena brutto* 

Projekt budowlany i projekt budowlany 
wykonawczy przyłącza wodociągowego i 
kanalizacyjnego ścieków bytowych dla budynku 
przy ul. Janiszowskiej 14 

  

Projekt budowlany i projekt budowlany 
wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego 
deszczowego dla budynku przy ul. 
Janiszowskiej 14 

  

Projekt budowlany i projekt budowlany 
wykonawczy przyłącza kanalizacyjnego 
deszczowego odprowadzającego wody 
deszczowe z projektowanego wpustu 
deszczowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu 
ulic Janiszowskiej i Żegoty 
 

  

PODSUMOWANIE   

 
Okres ważności oferty: …………… dni od daty wystawienia* 
 
 Składamy następujące oświadczenia:  1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym.  
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2. Akceptujemy termin Wykonania przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym.  
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania zamówienia na warunkach określonych 
w zapytaniu ofertowym, w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego. 
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
5. Posiadamy niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązujemy się do udostępnienia 
potencjału merytorycznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
6. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
  
 

.............................................. Podpis wystawcy oferty* *informacje obligatoryjne    


