Gorzów Wielkopolski, dnia 28.04.2017r.

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. StraŜacka 77A
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP: 5993173457

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.5.1/2017
W związku z planowaną realizacją projektu pn. ,,Wprowadzenie do oferty HAJDUK Sp. z o.o. Sp. k.
2 nowych usług i znacząco udoskonalonego produktu dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.5.1, firma HAJDUK
Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza postępowanie w trybie zapytania
ofertowego, na realizację następujących elementów projektu:

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa budynku produkcyjno – magazynowo – usługowego – w ramach Generalnego Wykonawstwa

Opis przedmiotu zamówienia:
Projekt będzie realizowany na działce nr 1066/5 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasprzaka w obrębie
nr 11 - Zakanale. Działka budowlana o powierzchni 1,2366 ha z wydanym pozwoleniem na budowę.
Budynek pełnił będzie funkcję produkcyjno – magazynowo – usługową, związaną z planowaniem,
wytwarzaniem, badaniem, magazynowaniem i sprzedaŜą systemów kominkowych, a takŜe
świadczeniem usług.
Budynek składać się będzie z trzech części (wg oznaczeń na projekcie zagospodarowania terenu):

-część „A” pełnić będzie funkcję usługową, polegającą na ekspozycji, sprzedaŜy, projektowaniu
produktów, prowadzeniu badań laboratoryjnych kotłów, ogrzewaczy i kominków na paliwo stałe.
Część ta pełnić będzie takŜe funkcję administracyjno – biurową związaną z zarządzaniem sprzedaŜą.
Część „A” stanowić będzie obiekt niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach naziemnych (w części
o jednej kondygnacji naziemnej) z płaskim dachem. Na kondygnacji przyziemia budynek mieć
będzie: komunikację, salę ekspozycyjną, dział projektowo – handlowy, pomieszczenie magazynowo –
badawcze, archiwum oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne i techniczne. Na kondygnacji
I-piętra budynek mieścić będzie: komunikacja, pomieszczenia biurowe i higieniczno – sanitarne.

-część „B” pełnić będzie funkcję magazynową dla surowców, półproduktów wykorzystywanych do
świadczenia usługi cięcia i obróbki kamienia i spieków oraz do produkcji obudów kominkowych.
Będą tam równieŜ składowane wyroby gotowe. Ta część będzie posiadać formę magazynu wysokiego
składowania. Część „B” stanowić będzie obiekt niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji naziemne
(parterowy), z płaskim dachem. Część ta mieścić będzie jedno pomieszczenie – magazyn (czyli
system regałów przesuwnych).

- część „C” pełnić będzie funkcję produkcyjną, polegającą na wytwarzaniu na stołach
(stanowiskach) roboczych obudów systemów kominkowych, przy uŜyciu materiałów takich, jak:
kamień, cegła, wełna mineralna, kafle itp. oraz do świadczenia nowej usługi cięcia i obróbki
kamienia i spieków Część „C” stanowić będzie obiekt niepodpiwniczony, o jednej kondygnacji
naziemne (parterowy), z płaskim dachem. Część ta mieścić będzie: komunikację, dwie hale
produkcyjne, pomieszczenia higieniczno –sanitarne dla pracowników oraz pomieszczenia techniczne.

ZAKRES INWESTYCJI OBEJMUJE:
•

budowę budynku produkcyjno – magazynowo – usługowego,

•

budowę zjazdu z drogi gminnej dz. nr 1018/3,

•

budowę pylonu reklamowego,

•

budowę elementów zagospodarowania terenu w postaci: dojść, dojazdów, parkingów i
placów manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej, szlabanu oraz murków
wydzielających miejsce gromadzenia odpadów produkcyjnych,

•

budowę elementów podziemnego uzbrojenia terenu w postaci przyłączy i instalacji:
o

wody, kanalizacji

ściekowej

grawitacyjnej

i

tłocznej

wraz z podziemnym

zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej wraz z
otwartym

zbiornikiem

retencyjnym,

elektroenergetycznej

zasilania

oświetleniowej, gazowej i monitoringu.
BILANS TERENU ORAZ SZCZEGOŁOWE CECHY ZABUDOWY:
•

powierzchnia działki - 1,24 ha

•

powierzchnia zabudowy - 2657,97 m2

•

nawierzchnie z kostki betonowej - 3059,77 m2

•

nawierzchnie z płyt aŜurowych - 974,95 m2

•

powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5707,31 m2

•

przewidziana do zasiewu trawy - 1295,00 m2

•

powierzchnia uŜytkowa części produkcyjno – usługowej - 2282,56 m2

•

wskaźnik powierzchni zabudowy - 21,4%

•

dopuszczalny / projektowany wskaźnik powierzchni zabudowy - 50% / 21,4%

•

minimalna wymagana / projektowana powierzchnia biologicznie czynna - 25% / 46%

•

wymagana / projektowana ilość miejsc postojowych - 35 / 35

•

wymagana / projektowana wysokość zabudowy - 25m / 9,82m

•

wymagana / projektowana maks. ilość kondygnacji - 3 / 2

•

wymagane / projektowana geometria dachów - 400 / 30

•

kolor pokrycia dachowego - grafitowy

•

usytuowanie budynku - zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy od ul. Kasprzaka

i

ETAPY INWESTYCJI:
Etap I

Roboty ziemne, roboty Ŝelbetowe: fundamenty, słupy, podciągi, wieńce, wykonanie
stropów i ścian. Zakup oraz montaŜ konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem obudowy
dachu i obudową ścian płytami warstwowymi.

Etap II

Wykonanie instalacji wewnętrznych
wentylacyjnej, sanitarnej.

Etap III

Roboty wykończeniowe w budynku biurowo-socjalnym, wykonanie posadzek betonowych
na halach, dróg transportowych i placów manewrowych.

i

zewnętrznych

tj.

Instalacji

elektrycznej,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany wraz z załącznikami oraz
przedmiarem dostępne w siedzibie zamawiającego: HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z
o.o. Sp. k., Ul. StraŜacka 77A, 66-400 Gorzów Wielkopolski oraz na stronie internetowej
zamawiającego, pod linkiem:
Projekt budowlany: https://drive.google.com/open?id=0B1Zag5gKMzIbQ2lmMUdHLWlPUkE
Przedmiar: https://drive.google.com/open?id=0B1Zag5gKMzIbUUlEWEtBU2dNNFk
Projekt budowlany jest głównym dokumentem, na podstawie którego naleŜy dokonać wyceny
oferty.
KaŜdy potencjalny oferent ma moŜliwość osobistego wglądu do Projektu Budowlanego w siedzibie
Zamawiającego po uzgodnieniu terminu spotkania z Pawłem Szymczakiem tel. 501468266 e-mail:
biuro@hajduk.com.pl.
Zaleca się, aby Oferent zapoznał się z terenem budowy, jego otoczeniem. Koszt ewentualnych
oględzin miejsca budowy ponosi oferent.
Zamawiający wymaga, aby rozliczenie z Wykonawcą (wystawianie faktur) następowało kaŜdorazowo
po wykonaniu kolejnego etapu budowy, potwierdzonego protokołem odbioru (bez uwag).
Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty kompletnego wykonania robót zgodnie z projektem
budowlanym, w ramach Generalnego Wykonawstwa:
− koszty robocizny i inne osobowe
− koszty materiałów, urządzeń, wyrobów i materiałów budowlanych podstawowych i
pomocniczych
− koszty wykonania dokumentacji warsztatowej i po wykonawczej
− koszty sprzętu, transportu i narzędzi
− koszty ewentualnych podwykonawców
− koszty organizacji i utrzymania budowy i zaplecza budowy, w tym obiektów socjalnych,
biurowych i sanitarnych
− koszty uporządkowania i rekultywacji terenu budowy oraz zaplecza po zakończeniu budowy
− koszty ubezpieczeń od wszelkich ryzyk
− koszty ogólne, podatki, cła itp.
− inne koszty nie wymienione wyŜej a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania
zamówienia.
Wycenę prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia prosimy określić wg wzoru
tabeli umieszczonej w formularzu kosztorysu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Zamawiający informuje, Ŝe plac budowy będzie gotowy do oddania Wykonawcy od dnia
19.05.2017

Wspólny słownik zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

2. Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.05.2018 (przez co rozumie się zakończenie
wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez uwag).
•

Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

•

Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

•

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty. W kaŜdym czasie
postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego
zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec
Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

•

Zamawiający powiadomi oferentów oraz ogłosi na swojej stronie internetowej o wynikach
postępowania albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.

•

Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania
przyczyny w kaŜdym momencie postępowania

3. Warunki udziału w postepowaniu:
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.

Posiadanie wiedzy i doświadczenia naleŜytego wykonania zamówienia.

3.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.

4.

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umoŜliwiającej wykonanie
zamówienia we wskazanym terminie.

5. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem przetargu przynajmniej trzech
konstrukcji stalowych obiektów

typu hala przemysłowa o powierzchni łącznej podobnej

rodzajowo do przedmiotu zamówienia.
6. Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem przetargu konstrukcję Ŝelbetową
monolityczną dla przynajmniej trzech obiektów biurowo - produkcyjnych o kubaturze
podobnej rodzajowo do przedmiotu zamówienia.
7. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej.
8.

Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłoŜenia następujących
dokumentów:
1) ZłoŜenie oferty zawierającej:
•

Nazwę, adres i NIP wykonawcy

•

Datę wystawienia oferty

•

Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

•

Termin waŜności oferty

•

Cenę netto i brutto

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
2) ZłoŜenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, Ŝe zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone

w

zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi Ŝadnych zastrzeŜeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Wykonawca, oświadcza Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umoŜliwiające
prawidłową realizację zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, Ŝe nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami

upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

3) ZłoŜenie wypełnionego formularza kosztorysu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

4) PrzedłoŜenie referencji lub umów/ protokołów odbioru robót z wykonania 3 obiektów o
konstrukcji stalowych oraz 3 obiektów o konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej podobnych rodzajowo
do przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat działalności, albo jeŜeli okres działalności firmy
jest krótszy to przez ten czas.

5) PrzedłoŜenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złoŜona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz
z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt 3 niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu oraz formularzem kosztorysu (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niekompletne i nie zawierające
pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie firmy: ul. StraŜacka 77A; 66-400 Gorzów Wielkopolski
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: ul. StraŜacka 77A; 66-400 Gorzów
Wielkopolski
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@hajduk.com.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.05.2017
Termin waŜności oferty: minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert, to jest od
12.05.2017

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Paweł Szymczak; tel. 501 468 266, e-mail
biuro@hajduk.com.pl

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryteria oceny ofert

waga

maksymalna liczba punktów

a) cena netto (w PLN/EUR*)

90%

90

b) gwarancja (w miesiącach)

10%

10

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia
poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a)

Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/EUR będą przyznawane wg następującej
formuły:
C min
A n = ----------------- x 100 x 90%
Cr

b)

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg następujących
przedziałów:
• gwarancja: poniŜej 24 miesięcy – 0 pkt
• gwarancja: 24 miesięcy włącznie do 35 miesięcy włącznie – 5 pkt
• gwarancja: powyŜej 35 miesięcy – 10 pkt

7. Informacja na temat zakresu wykluczenia z moŜliwości realizacji zamówienia.
Z moŜliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub
kapitałowo z HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k. Przez powiązania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o.
Sp. k. lub osobami upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu HAJDUK Agnieszka i Dariusz
Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy
Sp. z o.o. Sp. k.

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złoŜenie przez oferenta
oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego).

8. Warunki dokonania zmiany umowy:
• Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. terminu realizacji zamówienia (w przypadku
zaistnienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej prowadzenie prac, tj. temperatura poniŜej - 5oC, temperatura powyŜej +30oC
zaistnienia siły wyŜszej), warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze
zmniejszenia / rozszerzenia zakresu rzeczowego.
• Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady
konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
• Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia wybranemu wykonawcy robót budowlanych
zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50%
wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia,
jeŜeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od

wykonania zamówienia

dodatkowego.
• Zamawiający będzie potrącał od Wykonawcy karę w wysokości 0,1% wartości kontraktu brutto
za kaŜdy dzień spóźnienia począwszy od pierwszego dnia spóźnienia na co Wykonawca wyraŜa
zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
ZastrzeŜenia
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o.
Sp. k. do Ŝadnego określonego działania:
•

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy HAJDUK Agnieszka i
Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k.

do akceptacji oferty, w całości lub części i nie

zobowiązuje firmy HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k.

do składania

wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
•

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k.

nie moŜe być pociągana do

odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku
z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
•

HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo w kaŜdej chwili
do anulowania/ zmian całości lub części zapytania ofertowego.
...........................
podpis i pieczęć firmy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz ofertowy

Oferta dla HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp. k.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/1.5.1/2017 z dnia 28.04.2017. dotyczące Budowy budynku
produkcyjno – magazynowo – usługowego – w ramach Generalnego Wykonawstwa związanych z
projektem pn. ,,Wprowadzenie do oferty HAJDUK Sp. z o.o. Sp. k. 2 nowych usług i znacząco
udoskonalonego produktu dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym” składam niniejszą ofertę na
wykonanie w/w zamówienia.
I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….……...*
Adres: ………………………………………………….………..*
NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki oferty:
Sumaryczna cena netto………….…………*PLN/EUR**
Sumaryczna cena brutto…………………..*PLN/EUR**
Gwarancja: …………….……………………….*miesięcy
Termin waŜności oferty: …………………*dni (minimum 90 dni od daty upływu terminu dostarczenia
ofert, tj. od 12.05.2017.).

Planowany termin realizacji zamówienia: do 30.05.2018 (przez co rozumie się zakończenie
wszystkich robót, potwierdzone ostatecznym protokołem odbioru, bez uwag).

Oświadczenia Wykonawcy
Ja (my) niŜej podpisany (i) oświadczam (y), Ŝe:

1) Wykonawca oświadcza, Ŝe zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w
zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi Ŝadnych zastrzeŜeń i uwag w tym zakresie.
2) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub
zobowiązujemy się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.
4) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia we wskazanych terminach.
5) Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6) Wykonawca oświadcza, ze nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub

osobami

wykonującymi

w

imieniu Zamawiającego czynności

związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu

w

związku

małŜeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
7. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada polisę OC lub inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie w zakresie wykonywanej działalności.
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszystkie przedstawione w ofercie informacje oraz dokumenty są

prawdziwe.
Załączniki:
1. Formularz kosztorysu (załącznik nr 2)
2. Referencje lub umowy/ protokoły odbioru robót

Miejscowość ………………………………, dnia…………………… r.*
_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne
** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Formularz kosztorysu

ETAP I - ROBOTY BUDOWLANE
Lp.

Nazwa

1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4

Roboty ziemne
Zdjęcie humusu i złożenie go w granicach działki
Wykopy pod fundamenty
Zasypanie wykopów
Roboty murowe i żelbetowe
Fundamenty
Słupy
Podciągi
Wylewki stropowe
Wieńce
Schody
Konstrukcje prefabrykowane
Ścianki działowe na hali
Ściany zewnętrzne
Ściany wewnętrzne
Kominy
Konstrukcja stalowa hal
Obudowa hal płytami warstwowymi
Pokrycie dachów
Taras - warstwa F
Warstwa C
Warstwa C'
Warstwa G
Warstwa D2
Warstwa D1
Wywietrzaki
Daszek
Okna i drzwi
Okna
Drzwi
Przeszklenia wewnętrzne
Bramy
PODSUMOWANIE - ETAP I

Wartość netto*

ETAP II - INSTALACJE
Nazwa

Lp.

Wartość netto*

Instalacje elektryczne
1.1.
Oświetlenie zewnętrzne
1.2
Zasilanie szlabanu
1.1.
Zasilanie obiektu
1.3
Kamery zewnętrzne
1.1.
Instalacje wewnętrzne
1.1.1 Tablice rozdzielcze i wlz
1.1.2 Instalacja monitoringu
1.1.3 Instalacja sygnalizacji alarmowej
1.1.4 Instalacja okablowania strukturalnego
1.1.5 Instalacja gniazd wtykowych
1.1.5.1 Piętro
1.1.5.2 Parter
1.1.6 Instalacja oświetleniowa
1.1.6.1 Piętro
1.1.6.2 Parter
1.1.6 Uziom i instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze
1.1.7 Badania i pomiary
Instalacje sanitarne
2
Wentylacja
2.1
Klimatyzacja
2.2
Instalacja centralnego ogrzewania
2.3
Podłączenia central wentylacyjnych
2.4
Podłączenia aparatów grzewczych VOLCANO
2.5
Kotłownia + układ solarny
2.6
Instalacja wodna wewnętrzna
2.7
Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.8
Kanalizacja sanitarna zewnętrzna
2.9
Kanalizacja deszczowa zewnętrzna
2.10
Zewnętrzna instalacja wodociągowa
2.11
PODSUMOWANIE - ETAP II
1

ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nazwa

Lp.
1
1.1

Podłoza i posadzki
Parter

1.1.1

Warstwa A

1.1.2

Warstwa PP1

1.2

Piętro

1.2.1

Warstwa B

1.2.2

Schody

Wartość netto*

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Tynki, okładzinny ścian, malowanie, sufity podwieszone, balustrady
Tynki wewnetrzne na hali
Tynki wewnętrzne część biurowa
0kłaścian płytkami ceramicznymi na hali
Okładziny ścian płytkami ceramicznymi część biurowa
Malowanie tynków na hali
Malowanie tynków część biurowa
Sufity podwieszane na hali
Sufity podwieszane część biurowa
Balustrady
Elewacje
Warstwa SZ1
Warstwa SZ2
Warstwa SZ3
Warstwa SZ4
Warstwa SZ5
Warstwa SZ6
Drabina
Zagospodarowanie terenu
Pylon
Nawierzchnia dróg i zjazdu
Nawierzchnia miejsc postojowych
Nawierzchnia chodników
Krawężniki i obrzeża
Ogrodzenie
Murki oporowe
PODSUMOWANIE - ETAP III
PODUMOWANIE
nazwa etapu

Cena netto* w PLN/EUR**

Cena brutto* w PLN/EUR**

ETAP I - ROBOTY BUDOWLANE
ETAP II - INSTALACJE
ETAP III - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
SUMA:

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*
_________________________________
(podpis i pieczęć wystawcy oferty)*
*dane obligatoryjne
** niepotrzebne skreślić

