WENTWORTH MOÇAMBIQUE PETRÓLEOS, LIMITADA

CONCURSO PÚBLICO N.º WMPL/0258/2016-17/TEMBO APPRAISAL/01

EXPRESSION OF INTEREST FOR
ACQUISITION OF ONSHORE 2D SEISMIC
DATA

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE
INTERESSE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS
SÍSMICOS 2D DA ÁREA ONSHORE

1. WENTWORTH MOÇAMBIQUE PETRÓLEOS,
LIMITADA ("WMPL") invites prospective
parties to indicate interest in bidding for a
turnkey contract for acquisition of onshore 2D
seismic data in the administrative districts of
Mocimboa da Praia and Nangade, and the
province of Cabo Delgado, Mozambique.

1. A
WENTWORTH
MOÇAMBIQUE
PETRÓLEOS, LIMITADA ("WMPL") convida
as Partes interessadas a manifestar interesse
para um contrato para a aquisição de dados
sísmicos 2D Onshore nos distritos de
Mocímboa da Praia e Nangade, na província
de Cabo Delgado, em Moçambique.

2. Objective of this request for Expression of
Interest (EOI):

2. Objectivo do Convite para a Manifestação de
Interesse (MI):

The EOI is intended to solicit responses
which will enable WMPL to identify and
assess
qualified
and
experienced
Contractors to participate in bidding for the
acquisition of 2D seismic data in the Cabo
Delgado Province of Mozambique.

Com a MI pretende-se solicitar propostas
que permitam à WMPL identificar e avaliar
candidatos qualificados e experientes,
estabelecidos e capazes de operar na
República de Moçambique, a fim de criar
uma oportunidade para os proponentes
poderem vir a participar futuramente do
Concurso para aquisição de dados
sísmicos.

3. Companies interested in this invitation may
submit their Expression of Interest (EOI) to
participate in a tender process for
“ACQUISITION OF 2D SEISMIC DATA”.

3. As empresas interessadas podem apresentar
a sua Manifestação de Interesse (MI) para
participar do processo de concurso para
"AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS 2D".

4. This is not a Request for Proposals (RFP).
After a review of the expression of interest
received from companies, a shortlist of
selected companies will be invited to submit
their proposals including specific terms of
reference.

4. Este não é um pedido de apresentação de
propostas. Após uma análise da manifestação
de interesse recebida das empresas, os
proponentes
pré-selecionados
serão
convidados a apresentar as suas propostas,
incluindo os termos de referência específicos.

5. The Scope of the work with respect to the
ACQUISITION OF 2D SEISMIC DATA
includes:

5. O âmbito de trabalho de AQUISIÇÃO DE
DADOS SÍSMICOS 2D inclui:

a. Acquisition of Onshore 2D vibroseis
data including all support systems
such as surveying, trucking, camp,
catering, and corresponding logistics.
b. Clearing of access lines wide enough
to accommodate the vibrators using a
meandering low impact approach.

6. Interested respondents should provide
appropriate information IN ENGLISH showing
that they have the required qualifications,
equipment, relevant experience and financial
resources to perform this work.

a. Aquisição de dados Onshore 2D
vibroseis, incluindo todos os sistemas
de suporte, tais como agrimensura,
transporte por camião, acampamento,
restauração
e
logística
correspondente.
b. Desobstrução de linhas de acesso,
suficientemente
amplas
para
acomodar os vibradores usando
meandros
de
baixo
impacto
ambiental.
6. Os proponentes interessados devem enviar as
informações
solicitadas
em
INGLÊS,
demostrando que têm as qualificações
necessárias,
equipamento,
experiência
relevante e recursos financeiros para realizar
este trabalho.

7. Responses are to be limited to the following
required
essential
documentation
and
information:

7. As respostas devem ser limitadas aos
seguintes
documentos
e
informações
essenciais exigidos:

a. Company and group ownership
structure with a list of major
shareholders
and
ultimate
beneficiaries (if not listed in the stock
exchange).

a. Estrutura societária e do grupo,
mencionando os principais accionistas
e os beneficiários finais (se não estiver
inscrita na bolsa).
b. Organograma de Gestão / Supervisão
e Recursos Qualificados, incluindo a
Administração, gestão sénior e
recursos qualificados.

b. Management / Supervisor & Skilled
Resources Organogram of directors,
senior
managers
and
skilled
resources.
Relevant financial information of the
company (last 3 years of financial
statements including balance sheets,
profit and loss and cash flow statement
for the realization of the scope of
work).

Informação financeira relevante da
empresa (demonstração financeira
dos últimos 3 anos, incluindo
balanços,
demonstração
de
resultados e declaração do fluxo de
caixa para a realização do âmbito de
trabalho).

d. Documented proof of experience in the
seismic acquisition business in Africa
and the ability to perform this work in a
timely manner.

d. Prova documentada de experiência na
actividade de aquisição sísmica em
África e a capacidade de realizar o
trabalho em tempo útil.

e. Quality
Management
System
certifications
or
equivalent
documentation proving the company
compliance
with
national
or
international quality standards (e.g.
ISO 9001:2008).

e. Certificações do Sistema de Gestão
da Qualidade ou documentação
equivalente
que
comprove
a
conformidade da empresa com os
padrões de qualidade nacionais ou
internacionais (por exemplo, ISO
9001: 2008).

c.

f.

c.

Copy of Environmental Management
System certification and/or documents
proving the company compliance with
international standards (e.g. ISO
14001:2004).

f.

g. Copy of the Occupational Health and
Safety
Management
System
certification and/or documents proving
the
company
compliance
with
international standard (e.g. OHSAS
18001:2007).

Cópia de certificação de Sistema de
Ambiental
e
/
ou
Gestão
documentação que comprove a
conformidade das empresas com as
normas internacionais (por exemplo,
ISO 14001: 2004).

g. Cópia da certificação do Sistema de
Gestão de Segurança e Saúde
Ocupacional e / ou documentos
comprovativos da conformidade da
empresa com normas internacionais
(por exemplo, OHSAS 18001: 2007).

8. Only qualified companies or consortia or JV
that have proven capability and recent
experience of supplying the above required
services will be considered for potential
tenders for the scope of service described
above.

8. Só serão consideradas para apresentar as
propostas para o Concurso para o serviço
acima descrito as empresas, consórcios
qualificados ou Joint Ventures que tenham
capacidade comprovada e experiência recente
em fornecer os serviços acima exigidos.

9. Potential respondents will be selected in terms
of the project’s evaluation criteria (as
determined by WMPL), taking into account the
details that the company supplies, all other
information and potential respondents will be
selected by WMPL at it’s sole and unfettered
discretion.

9.

Os
potenciais
candidatos
serão
seleccionados em termos dos critérios de
avaliação do projecto (conforme determinado
pela WMPL), tendo em conta os detalhes
fornecidos pela empresa, todas as outras
informações e potenciais candidatos serão
seleccionados pela WMPL por sua única e
livre discrição.

10. Interested parties should submit their company
profile documentation with inclusion of all
essential documentation as stated herein to
the following email address:

10. Os interessados devem apresentar a
documentação do perfil da empresa com a
inclusão de toda a documentação essencial
como aqui indicado para o seguinte endereço
de e-mail:

Email: khalifa.ngaga@wentworthresources.com

Email: khalifa.ngaga@wentworthresources.com

Or alternatively delivered, in a sealed envelope or
by courier to the following address:

Ou, alternativamente, entregue, em envelope
fechado, ou por correio para o seguinte endereço:
Secretariado do Concurso

Tender Secretary,
Wentworth
Limitada,

Moçambique

Petróleos,

Wentworth
Limitada ,

Moçambique

Petróleos,

998RC Fransciso Orlando Magumbwe
Ave,

Avenida Francisco Orlando Magumbwe,
998 R/C

Polana, Maputo Mozambique.

Bairro da Polana, Maputo Moçambique.

The outer cover shall be clearly marked:

Na correspondência deve estar devidamente
identificada:

EXPRESSION OF INTEREST FOR ACQUISITION
OF 2D SEISMIC IN ROVUMA ONSHORE
APPARAISAL AREA.

EXPRESSION OF INTEREST FOR ACQUISITION
OF 2D SEISMIC IN ROVUMA ONSHORE
APPARAISAL AREA.

Tender Number: WMPL/0258/2016-17/TEMBO
APPRAISAL/01

Tender Number: WMPL/0258/2016-17/TEMBO
APPRAISAL/01

11. Deadline for submission will be on Thursday,
15TH December 2016 at 12:00 hours local time.
Expression of Interest will be opened promptly
thereafter and in the presence of Tenderers
representatives who choose to attend in the
opening ceremony at 889 Francisco Orlando
Magumbwe Ave, Polana, Maputo Mozambique
at 12:00 hours.

11. As MI devem ser submetidas até 15 de
Dezembro de 2016, quinta-feira, às 12:00
horas, hora local. A manifestação de interesse
será prontamente aberta em seguida e na
presença dos representantes dos proponentes
que optarem por assistir à cerimónia de
abertura na Avenida Francisco Orlando
Magumbwe, n.º 998, Bairro da Polana, Maputo
Moçambique, às 12:00 horas.

12. EOI’s not opened and read out in Public at the
EOI opening ceremony shall not be accepted
for
evaluation
irrespective
of
the
circumstances.

12. As MI não abertas e lidas em público na
cerimónia de abertura não devem ser aceites
para avaliação independentemente das
circunstâncias.

This EOI is also published on the Wentworth
website at www.wentwworthresources.com

Este CMI está igualmente no website
Wentworth: www.wentworthresources.com

da

