
Zębiec, dn. 18 marca 2O2t r.

ZAPYTANlE OFERTOWE

ZGM ,,Zębiec" S.A. zaprasza do składania oferty cenowej na opracowanie dokumentu pn. ,,Strategia
Rozwoju ZGM Zębiec S.A na lata 2022-2026" ,

przedmiot konkursu:
przedmiotem konkursu jest aktualizacja istniejącej ,,Strategii Rozwoju ZGM Zębiec S.A" na

lata20żż-2026.
Dokument strate8ii powinien zostać przygotowany W oparciu o obowiązujące dokumenty

legislacyjne/raporty środowiskowe/ dane GUS/ big data/ analizy własne Wykonawcy i inne

dostępne materiaĘ pomocnicze w oparciu o strukturę i plan dokumentu uzgodnionY z ZGM

Zębiec S.A.

Dokument należy sporządzić w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej (pdf + wersja

edytowalna: doc, .xls).

l!. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze ofelty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) najniższa cena* -LOD%
*prosimy o podanie ceny netto i brutto

ttt. Termin reaIizacjizamówienia
W ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.

lv. warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

a) w zakresie doświadczenia wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert konkursowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu Strategii,
programu, Planu lub innego dokumentu strategicznego dla klienta posiadającego status
dużego przedsiębiorstwa* (korporacji krajowej lub międzynarodowej), potwierdzone
stosownymi listami referencyjnymi- podlegającą niezależnej ocenie zamawiającego

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

* w formie wykazu wykonanych zamówień z podaniem ich rodzaju, daĘ i podmiotów, na rzecz których prace te

zostały wykonane

V. Termin ważności oferĘ
Termin składania ofert upływa w dniu 2 kwietnia 2O2t r. (decyduje data wpływu'do Spółki). Oferty

należy składać lub wysyłać na adres: Zakłady Górniczo-Metalowe ,,Zębiec" w Zębcu Spółka Akcyjna,

27-2OO Starachowice.
Dopuszcza się złożenie oferty na pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

dariusz.barszcz@zebiec. pl

Oferty złożone lub wysłane po ter.minie nie będą rozpatrywane.

Vl. Zawiadomienia o wyborze oferty iczynnośclzwiązane z podpisaniem umowy:

1. Oferty zostaną rozpatrzone do g kwietnia ZOżt w siedzibie Zamawiającego.

2. Zamawiający prześle na pisemny wniosek Wykonawcy informację o wyborze

naj korzystn iejszej oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sPrawie

niniejszego zamówienia, ZGM Zębiec S.A. może wybrać ofertę najkorzystniejszą spoŚród

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki

unieważnienia konkursu,

Zastrzega się prawo do swobodnego wybrania oferty, przedłużenia terminu wyboru, oraz uniewaŻnienia

zapytania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych ifinansowYch.

lnformacji niezbędnych do sporzqdzenia oferty można
lub telefonicznie: +48 511 997 808.

zebiec.pl
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