
Szanowni Państwo,  

W związku z planowanym wszczęciem postępowania dot. wyboru dostawcy w zakresie 

zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia nowej oczyszczalni gazu wielkopiecowego, 

poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia, kroki oraz zasady współpracy.  

W związku z faktem, iż postępowanie będzie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie, 

procedura wyboru dostawcy musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami  z nich wynikającymi, np. 

w zakresie wyznaczonego terminu składania ofert, terminu uzupełnienia do oferty czy konieczności 

spełnienia warunków dopuszczających, zakresu możliwych do negocjacji zapisów.  

W celu usprawnienia procesu wyboru oferenta oraz zaplanowania dostępności kadry oferenta  

biorącej udział w przygotowaniu oferty (jak również uczestnictwa w wizji lokalnej czy przygotowaniu 

niezbędnych uzupełnień do oferty), prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy w najbliższych 

tygodniach. Opisane poniżej zasady stanowią wyłącznie podsumowanie najważniejszych założeń. 

Całość zasad, które formalizują wybór dostawcy została ujęta w treści Regulaminu dokonywania 

zamówień oraz zapytania ofertowego wraz z załącznikami.   

W związku również z obostrzeniami i rygorami sanitarnymi wynikającymi z sytuacją pandemii 

koronawirusa oraz wewnętrznymi rygorami Spółki w zakresie organizacji pracy oraz w wychodząc 

naprzeciw potrzebom oferentów w zakresie planowana dostępności swoich pracowników, 

Zamawiający przygotował pakiet organizacyjnych rozwiązań dla oferentów zainteresowanych 

wzięciem udziału w przedmiotowym postępowaniu.  

Pierwszym rozwiązaniem jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w trybie  zdalnym.  

Drugim rozwiązaniem jest przygotowane przez Zamawiającego nagranie dot. istniejącej infrastruktury 

Spółki na Oddziale w Dąbrowie Górniczej oraz specyficznych uwarunkowań technicznych mogących 

wpływać na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Poniżej przedstawiamy szacunkowy kalendarz dalszego postępowania:    

- Oficjalne wszczęcie postępowania: 17 listopada 2020r.  

- Planowany termin składania ofert: 18 grudnia 2020r. (termin, złożenie oferty po tym terminie 

spowoduje jej odrzucenie)  

- Planowany termin oceny i uzupełnienia ofert: od 19 grudnia do 22 stycznia 2021 r.  

- Planowany termin podjęcia negocjacji: 

 Luty 2021 

- Planowany termin podpisania umowy:  

Marzec 2021 

-Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia:  

Niezwłocznie po podpisaniu umowy 

 



Informujemy, że w celu usprawnienia prac, postępowanie będzie prowadzone równolegle w dwóch 

językach: języku polskim oraz języku angielskim. Oferent zadecyduje, w którym języku przygotuje 

ofertę. 

Niezależnie od wybranego języka przygotowania oferty AMP wymaga przesłania ofert w języku 

polskim i angielskim w terminie do 22 stycznia 2021 

 

Przygotowana oferta może być złożona w wersji elektronicznej na wskazany w zapytaniu ofertowym 

adres mailowy bądź w wersji papierowej. Możliwość złożenia oferty papierowej w siedzibie Spółki 

wymaga wcześniejszego uzgodnienia tej formy z przedstawicielem AMP.  

Komunikacja pomiędzy AMP a oferentami będzie następowała poprzez pocztę elektroniczną oraz 

kontakt telefoniczny z wyznaczonymi osobami kontaktowymi po stronie AMP wskazanymi w 

zapytaniu ofertowym.  

Wiodącym dokumentem, w ramach którego prowadzone jest postepowanie jest zapytanie ofertowe 

wraz z załącznikami. W treści specyfikacji technicznej (stanowiącej załącznik do zapytania 

ofertowego) został wskazany zakres planowanych do zlecenia usług i dostaw. Oferta musi odnosić się 

do wskazanego zakresu i wskazywać stałą, ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

Bardzo istotnym elementem planowanego postepowania jest sposób dokonania oceny złożonych 

ofert. Ocena będzie składała się z dwóch etapów:  

 

• Weryfikacji spełnienia warunków dopuszczających, których spełnienie jest wymagane z 

punktu widzenia możliwości dalszej oceny ofert. Niespełnienie przez oferenta wskazanych wymogów 

będzie oznaczało, iż oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Weryfikacja 

zostanie dokonana na podstawie listy sprawdzającej wskazanej w pkt. IV.2 zapytania ofertowego;  

• Ocena złożonych ofert względem kryteriów punktowanych, w tym: cena, warunki techniczne 

oraz termin gotowości wydmuchania pieca.  

W przypadku ew. braków, niespójności czy wątpliwości, Spółka będzie wyznaczała oferentowi termin 

na przedłożenie wymaganych uzupełnień. Przekroczenie terminu dostarczenia wymaganych 

dokumentów spowoduje konieczność odrzucenia oferty.  

Wszyscy oferenci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie w zakresie wymogów dopuszczających 

oraz formalnych zostaną zaproszeni do negocjacji.  

Po przeprowadzeniu negocjacji oferenci zostaną poproszeni o złożenie zaktualizowanej oferty w 

zakresie wyżej wskazanych parametrów.  

W przypadku pojawienia się wątpliwości dot. treści dokumentów, prosimy o kontakt mailowy z 

przedstawicielami AMP wskazanymi w treści zapytania ofertowego.  

Z poważaniem,  

Zespół Projektu 

 



L.p. Etap postępowania Szacunkowe terminy Kluczowe aspekty dla oferenta 

1 Składanie ofert  

30 dni od 
upublicznienia 

zapytania 
ofertowego  

1. Podpisanie umowy o poufności; 
2. Przeprowadzenie wizji lokalnej; 

3. Ew. pytania i odpowiedzi; 
4. Złożenie oferty; 

2 Ocena ofert 
ok. 30  dni po 

upływie terminu 
składania ofert 

1. Ocena warunków; 
dopuszczających; 

2. Uzupełnienie ofert;  
3. Ocena kryteriów punktowych;  

4. Negocjacje z oferentami;  
5. Złożenia poprawionej oferty; 

6. Finalna ocena ofert 

3 Wybór wykonawcy  
ok. 2 tygodni po 

odbyciu negocjacji 
1. Opublikowania informacji dot. 

wyników postępowania 

4 Zawarcie umowy 
ok. 1 tygodnia po 
dokonaniu wyboru 

1. Podpisanie umowy z wybranym 
oferentem.  

 


