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     Międzyrzecze Górne, dnia 20.04.2016 
 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 
 

 
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz 
budynku socjalnego i zagospodarowanie terenu zakładu spełniającej wszystkie parametry wskazane 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 

 
ASC Paweł Filipek  

Międzyrzecze Górne 407b  

43-393 Międzyrzecze Górne 

Tel. 507433885 

Fax. 334978663 

e-mail: pawel@ascpf.pl  

 

ADRES INWESTYCJI: Jasienica ul. Strumieńska dz. nr 3674/2 obręb: 0002, Jasienica 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Zamówienie obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynku socjalnego i 
zagospodarowanie terenu zakładu zgodnie z poniższymi minimalnymi parametrami: 
 
Parametry hali produkcyjnej: 

 pow. użytkowa: 1623,00 m2 

 wysokość w kalenicy:  10,05 m 

 kubatura:  13957,00 m3 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

 konstrukcja stalowa ze stali S355J2+N zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie 

do kl. C3, 

 konstrukcja drugorzędowa z elementów zimnogiętych ze stali S390GD ocynkowanej o 

gr. powłoki min. 20 mikronów na stronę, 

 obudowy hali z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym NRO gr. 100 mm, kolor 

obustronnie standard, z ukrytym zamkiem w układzie pionowym, 

 ściana działowa z płyt warstwowych gr. 60 mm z ukrytym zamkiem w układzie poziomym, 

 posadzka przemysłowa, utwardzona powierzchniowo o nośności 10 ton/m2, 

 belka podwalinowa do poziomu posadowienia docieplona płytami XPS 

 podbudowa kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie zapewniający parametry: 

 wtórny moduł odkształcenia EV2 >140 MPa 

 wskaźnik różnoziarnistości U = d60/d10 > 7 
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 wskaźnik odkształcenia Io = EV2 / EV1 <2,20 

 izolacja termiczna dachu dwuwarstwowo z wełny mineralnej gr. 20 cm, 

 pokrycie dachu z membrany PCV gr. 1,5 mm, 

 odwodnienie dachu rynnami oraz rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej lakierami  poliestrowymi lub z blachy tytanowo cynkowej, 

 świetliki aluminiowo – szklane wg rozwiązań systemowych o U=1,8 W/m2K, szkło bezpieczne, 

 bramy segmentowe, pełne z napędem elektrycznym, kolor obustronnie standard, 

 stolarka okienna aluminiowa i drzwiowa aluminiowa, szyba zespolona, „profil ciepły” 

współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/m2K. 

 
Instalacje: 

 kanalizacyjna z rur PCV, 

 ciepłej i zimnej wody użytkowej – rury z tworzyw sztucznych lub stalowe ocynkowane, 

 biały montaż, 

 kotłowni – kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, rozdzielacze 

mosiężne, osprzęt typowy, komin spalinowy koncentryczny ze stali nierdzewnej, 

 wentylacji nawiewno-wywiewnej z nagrzewnicami - na hali gazowymi, na biurowcu z 

nagrzewnicą wodną, rury i kształtki ze stali ocynkowanej, 

 elektryczna – oprawy oświetleniowe i osprzęt typowy, inst. odgromowa i uziemiająca z 

elementów stalowych ocynkowanych,  

 gazowa – szafka redukcyjno-pomiarowa, rury stalowe bez szwu zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

 
Suwnica: 

 udźwig: 5000 kg 

 rozpiętość co najmniej: 23 000 mm 

 wysokość podnoszenia: co najmniej 4,5 m 

 klasa podnoszenia: H2 

 grupa obciążenia: B3 

 długość toru jezdnego: co najmniej 40 m 

 wyciągnik: elektryczny linowy 
 

Parametry budynku socjalno-biurowego: 

 pow. netto: 478,34  m2 

 kubatura:  2506,00 m3 

 wysokość:  9,00 m 

Rozwiązania konstrukcyjne: 

 konstrukcja murowana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm oraz żelbetowa, 

 strop z prefabrykowanych płyt typu Filigran o łącznej gr. 20 cm, 

 posadzka na gruncie izolowana przeciwwilgociowo i termicznie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami, 

 izolacja termiczna dachu dwuwarstwowo z wełny mineralnej gr. 30 cm, 

 pokrycie dachu z membrany PCV gr. 1,5 mm,  
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 stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, szyba zespolona, „profil ciepły” współczynnik 

U nie mniejszy niż 1,1 W/m2K, 

 drzwi wewnętrzne drewniane okleinowane, 

 elewacja w technologii lekko-mokrej z wyprawą silikatową, izolacja termiczna ze styropianu 

gr. 15 cm, 

 fasada szklana wg rozwiązań systemowych, współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/m2K, 

 tynki wewnętrzne gipsowe kat. III, 

 okładziny ścienne w sanitariatach z płytek ceramicznych do wys. 2,0 m, 

 sufity podwieszane kasetonowe 60x60 cm, 

 parapety wewnętrzne komorowe PCV, białe, 

 barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej. 

 

Zagospodarowanie terenu: 

 zjazd z drogi publicznej – rozbiórka istniejącego chodnika, wyprofilowanie podbudowy do 
docelowych rzędnych, nawierzchnia docelowa z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm, 

 plac manewrowy - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, 

 miejsca postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm, poszczególne miejsca 
rozdzielone kostkami betonowymi w kolorze, 

 kanalizacja deszczowa z rur PCV, studzienki PE z włazem, 

 kanalizacja sanitarna z rur PCV, studnie szczelne betonowe z kinetą oraz włazem, 

 przyłącze elektryczne kablowe z szafki pomiarowej do rozdzielnicy głównej, 

 przyłącze wodociągowe z rur PE, 

 przyłącze i przekładka sieci gazowej – węzeł redukcyjno-pomiarowy, przekładka rurociągu 
DN80 stalowego, likwidacja kolidującego przewodu, przyłącze do budynku z rur PE. 

 
 
Zamawiający dysponuje projektem architektoniczno-budowlanym oraz zagospodarowania terenu, 
projektem instalacji, specyfikacją przetargową oraz techniczną, które zostaną udostępnione na 
życzenie oferenta.  
 
Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 45000000 Roboty budowlane 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI SPORZĄDZANIA OFERT 
 

1. O realizację zamówienia może ubiegać się każdy podmiot posiadający zdolność do 
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z punktem 2. 

2. Oferta powinna zawierać: 

 Tabelę pozycji scalonych, stanowiącą załącznik nr 3 – do tabeli należy dołączyć 
szczegółowy harmonogram w formie graficznej pozwalającej łatwo identyfikować 
poszczególne etapy robót z pozycjami scalonymi;   

 Aktualną polisę OC – wartości min. 750 tys. PLN, lub równowartości w walucie obcej co 
zostanie przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru 
wykonawcy; 

 Potwierdzenie bankowe płynności finansowej firmy – obrazujące środki finansowe na 
rachunku firmowym co najmniej o wartości kontraktu proponowanej przez Oferenta w 
ofercie; 

 Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniającej wykonanie 
zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że: 
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a. osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat średni przychód w wysokości co 
najmniej 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych); badane na 
podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi”,  

b. osiągnął w każdym z trzech ostatnich lat zysk ze sprzedaży.  

W przypadku, gdy jakiekolwiek dane odnoszące się do Wykonawcy są określone 
w walucie innej, niż złoty polski, Wykonawca przeliczy je na zł wg średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
(w przypadku, gdy w dniu tym nie opublikowano kursów walut, należy przyjąć 
pierwszy kurs opublikowany po tej dacie). 

 Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dokonanych płatnościach podatku 
dochodowego i VAT i niezaleganiu w opłatach na rzecz Urzędu Skarbowego; 

 Aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłatach składek zatrudnionych 
pracowników; 

 Wykaz posiadanego sprzętu i maszyn – oferent powinien dysponować sprzętem 
niezbędnym do realizacji zlecenia odjętego niniejszym zapytaniem w terminie. 
Minimalny wykaz sprzętu gwarantujący wykonalność przedmiotu zamówienia (minimum 
1 sztuka w każdej z poniższych pozycji): 

a. koparki 
b. koparko-ładowarki 
c. walce 
d. płyty wibracyjne 
e. żurawie 
f. samochody ciężarowe 
g. podnośniki teleskopowe 

 Kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia dysponować 
będzie: 

a. Kierownikiem budowy: 
 mającym  co najmniej 10 letnie doświadczenie w charakterze 

kierownika budowy, licząc od dnia uzyskania uprawnień. 
 posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 

 posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej dwóch robót 
budowlanych polegających na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, 
przebudowy lub remontu hal produkcyjno – magazynowych z 
zapleczem biurowo – socjalnym o powierzchni i kubaturze 
odpowiednio nie mniejszej niż 2 000 m2 i 20 000 m3, o wartości 
każdej z tych robót co najmniej 5 000 000 zł brutto. 

b. Kierownikiem robót sanitarnych i elektrycznych: 
 mającym co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika robót w specjalności sanitarnej i/lub 
elektrycznej, licząc od dnia uzyskania uprawnień.  

 posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi odpowiednio w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
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wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych bez ograniczenia napięcia, przynależącej do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa przynależącej do właściwego organu z 
kraju zamieszkania osoby, której ten dokument dotyczy, jeżeli w tym 
kraju istnieje obowiązek takiej przynależności,  

 posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót 
sanitarnych i/lub elektrycznych przy budowie, rozbudowie lub 
przebudowie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na 
zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu hal 
produkcyjno – magazynowych z zapleczem biurowo - socjalnym o 
powierzchni i kubaturze odpowiednio nie mniejszej niż 2 000 m2 i 20 
000 m3, o wartości każdej z tych robót co najmniej 5 000 000 zł 
brutto. 

 Kopie uprawnień kadry przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi; 

 Wykaz z opisem zawierającym podstawowe parametry min 10 realizacji w ostatnich 3 
latach (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 
charakteryzujących się powierzchnią użytkową 1500 – 5000 m2 i kubaturą 10.000 – 
25.000 m3; 

 Listy referencyjne potwierdzające ww. realizacje; 

 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem 
terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Dane do przelewu: mBank 
Oddział w Bielsku-Białej, numer: 32 1140 1049 0000 2211 5300 1001 Adres: 
ASC Paweł Filipek, ul. Międzyrzecze Górne 407B, 43-392 Międzyrzecze 
Górne; Uwaga: Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty 
termin uznania rachunku Zamawiającego. 

b. poręczeniach bankowych 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
d. gwarancjach bankowych 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116, poz. 
730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 
 
W przypadku punktów b-f prosimy o załączenie kopii dokumentu do oferty. 

 
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz wariantowości cen. 
4. Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych 

zawartych w ofercie, a sprzedawca ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu 
na wezwanie Zamawiającego. 

5. Oferta powinna obejmować całkowity koszt wykonania zlecenia. 
6. Przystępujący do przetargu powinni przewidzieć wszelkie ryzyka związane z realizacją ww. 

inwestycji. 
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty leżą po stronie Oferenta. 

 
IV. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY  
 
Oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2016 r. 
 
V. MINIMALNY ZAKRES UMOWY Z WYKONAWCĄ  
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1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 

Zleceniodawcą a Wykonawcą. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Data wykonania umowy: najpóźniej do 31.12.2016 r. 
4. Kary umowne:  

a. Wykonawca zobowiąże się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy następujących kar 
umownych: 

 W razie niedotrzymania terminu wykonania umowy, Zleceniodawca naliczy karę 
umowną w wysokości 2% określonego wynagrodzenia netto, za każdy dzień zwłoki; 

 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy usług 
budowlanych zapłaci on na rzecz Zleceniodawcy karę w wysokości 100% 
wynagrodzenia netto; 

 Ww kary nie będą stosowane w przypadku zaistnienia siły wyższej, o czym 
bezzwłocznie strona zgłaszająca jej wystąpienie powiadomi stronę drugą. 

b. Zleceniodawca ma prawo żądania odszkodowania w zakresie przekraczającym 
zastrzeżone powyżej kary umowne. 
 

5. Minimalne warunki płatności 
 

Płatność do dnia zakończenia budowy hali produkcyjnej wraz z suwnicą oraz budynek 
socjalny i zagospodarowanie terenu zakładu – propozycję warunków płatności prosimy 
uwzględnić w ofertach – będą przedmiotem oceny Zleceniodawcy. 

 
6. Gwarancja 

a. Wykonawca prac udzieli Zleceniodawcy co najmniej 7 lat gwarancji na obiekt będący 
przedmiotem niniejszego postępowania. 
 

7. Zabezpieczenie umowy wymagane w momencie zawarcia umowy z wybranym 
Wykonawcą: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
na okres co najmniej 5 lat od zakończenia budowy i przekazania budynku Zleceniodawcy, na 
kwotę stanowiącą 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, w następujących formach (do 
wyboru): 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Dane do przelewu: mBank Oddział w 
Bielsku-Białej, numer: 32 1140 1049 0000 2211 5300 1001 Adres: ASC Paweł Filipek, 
ul. Międzyrzecze Górne 407B, 43-392 Międzyrzecze Górne, 

b. poręczeniach bankowych 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 
d. gwarancjach bankowych 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych 
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

 
VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY 
 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych.  
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Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści Oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy 
jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania 
umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy: 

a. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego; 
b. Wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w 
celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. 

 
VII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy: 

1. Łączna cena netto najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na 
finansowanie zamówienia, 

2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć, 

3. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
 
 

VIII. WYKLUCZENIA  
 
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest 
do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem , polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania, powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenie o 
braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2. W formularzu oferty 
powinny być wypełnione wszystkie wymagane pola. 

2. Oferta powinna: 

a. być opatrzona pieczęcią firmową (jeśli oferentem jest podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą), 

b. zawierać datę sporządzenia, 
c. zawierać adres Oferenta,  
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d. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby 
wyznaczonej do kontaktów ze Zleceniodawcą, 

e. być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania 
Wykonawcy, 

f. każda strona powinna zostać ponumerowana, zaparafowana oraz spięta w sposób 
uniemożliwiający ich rozdzielenie lub podmianę. 

 
X. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera 
lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego. 

2. Do dnia 30 maja 2016 r. oferta powinna wpłynąć do Zamawiającego. Oferty złożone po 
terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. W toku oceny ofert Zamawiający może podjąć negocjacje cenowe ze wszystkimi oferentami 

na równych warunkach. Przebieg negocjacji będzie potwierdzony pismem w formie raportu 
z negocjacji.  

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmodyfikować treść zapytania ofertowego wyznaczając nowy termin składania ofert nie 
krótszy niż 40 dni. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym 
zmiany terminów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy 
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Sprzedawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. W takim przypadku 
każdy z oferentów będzie miał prawo do nowelizacji już złożonej oferty i zostanie o tym 
fakcie poinformowany.  

7. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej oferty zgodnej z załączoną dokumentacją. 
Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą akceptowane.  

 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB NADAWANIA PUNKTACJI 
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu 
ofertowym, na podstawie następujących kryteriów:  
 

Lp. Kryterium Metodologia przyznawania punktów Waga 

1.  Łączna  cena netto za budowę 
hali produkcyjnej wraz z 
suwnicą oraz budynek 
socjalny i zagospodarowanie 
terenu zakładu (cena 
kontraktowa ma charakter 
ryczałtowy i wszystkie podane 
stawki powinny być stałe 
przez czas realizacji umowy) 
 

Cena najtańszej spośród złożonych i prawidłowych 
pod względem formalnym ofert zostanie 
podzielona przez cenę każdej oferty i pomnożona 
przez 100 punktów. 

60% 

2.  Zastosowanie materiałów 
proekologicznych w realizacji 
zamówienia  

Ofercie prezentującej największą liczbę rozwiązań 
w zakresie zastosowania materiałów 
proekologicznych do budowy hali wraz z suwnicą 
oraz budynku socjalnego zostanie przyznane 100 

10% 



 

9 
 

pkt, każdej kolejnej ofercie prezentującej mniejszą 
liczbę rozwiązań proekologicznych przyznane 
zostanie 20 pkt mniej, itd., aż do momentu kiedy 
kolejnej i pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 
pkt. W przypadku braku informacji w 
przedmiotowym zakresie punkty nie zostaną 
przyznane. 

3.  Warunki płatności Ofercie proponującej najlepsze warunki płatności 
przyznanych zostanie 100 pkt, kolejnej ofercie 20 
pkt mniej, itd. aż do  momentu gdy kolejnej i 
pozostałym ofertom przyznane zostanie 0 pkt. W 
przypadku braku informacji w przedmiotowym 
zakresie punkty nie zostaną przyznane. Najwyżej 
oceniona zostanie płatność jednorazowa z chwilą 
zakończenia i przekazania kompletnego Zakładu. W 
innym przypadku ocenie podlegać będą terminy 
oraz kwoty które Zamawiający  będzie musiał 
zabezpieczyć na płatności, im późniejsze, tym 
wyższa ilość punktów.  

30% 

 
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną 
uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. 
Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną 
powyżej. Następnie, w zależności od danego kryterium, liczba zdobytych punktów zostanie 
przemnożona przez jego wagę procentową podaną wyżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży 
oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów.  
 
W przypadku, gdy kilka ofert uzyska taka sama liczbę punktów, wygra oferta najbardziej korzystna 
gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, 
wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.). 
 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1: Formularz oferty 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych. 
Załącznik nr 3: Tabela pozycji scalonych 

 
 
 
 
podpis Zamawiającego  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 
FORMULARZ OFERTY 

 

…………………………….. 

Miejscowość, data 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2016 składamy ofertę na budowę hali produkcyjnej wraz z 

suwnicą oraz budynku socjalnego i zagospodarowanie terenu, spełniającej wszystkie parametry 

wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

 

1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

2. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów: 

………………………………… 

………………………………… 

 
3. Wartość oferty: 

 

Łączna cena netto  

Łączna cena brutto  

 

4. Zastosowanie materiałów proekologicznych w realizacji zamówienia: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
5. Warunki płatności: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Inne: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Załączniki: 

……………………. 

………………….... 

……………………. 

……………………. 

…………………….. 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, iż akceptuję założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące 
zakresu zamówienia oraz wymagań w nim zawartych. 
 

……………………………………… dnia ………………………… 

 

 

 

…..…………………………………………………….. 

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa (jeśli oferentem jest 

podmiot prawa handlowego)  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………………………………....... 
oświadczam, że …………………………………. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym.  
 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 
……………………………………… dnia ………………………… 
 
 
 
…..…………………………………………………….. 
Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta oraz pieczęć firmowa (jeśli oferentem jest 
podmiot prawa handlowego) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2016 
 

TABELA POZYCJI SCALONYCH 
 
 
 


