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ZPH WITAMINA SZCZYPEK MIROSŁAW,
MNISZEW 38, 26-910 MAGNUSZEW
TEL 48-6220940,FAX 486220942

Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

1) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:
Budowę hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przylegającą do niej wiatą w firmie ZPH
Witamina pod adresem : 26-910 Magnuszew ,Mniszew 38
2) Opis przedmiotu zamówienia:
Budynek hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przylegającą do niej wiaty. Budynki o
konstrukcji stalowej obudowane płyta warstwową (tylko hala) i przykryte wspólnym dachem
dwuspadowym o konstrukcji stalowej. Budynki w zwartej bryle , parterowe, o maksymalnej
wysokości 7,35m . Główne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe to: beton, stal, płyta
warstwowa. Główną konstrukcję nośną stanowić będą ławy betonowe zbrojone
konstrukcyjnie, słupy stalowe spięte płatwiami i ściągami, dach dwuspadowy , o konstrukcji
stalowej (stal ocynkowana) wsparty na stalowych słupach. Budynki te będą stanowić
uzupełnienie istniejącej zabudowy ZPH Witamina a swoją formą nawiązywać będą do
zabudowy występującej na działce inwestora.
Dane techniczne:
HALA

WIATA

-powierzchnia zabudowy:

967,20m2

312,00m2

-powierzchnia użytkowa

959,14m2

312,00m2

5960,00m3

1934,00m3

-kubatura
-max. Wysokość budynku
-szerokość x długość budynku
-kąt pochylenia połaci dachowej

7,35m

7,35m

24,00 x 40.50m

24,00 x 13,00m

5,7 stopnia

5,7 stopnia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego –przedmiar
robót.

Szczegółowe dane dotyczące w/w budynków znajdują się w projekcie wykonawczym. Projekt
dostępny do wglądu w siedzibie firmy ZPH Witamina pod adresem: 26-910 Magnuszew,
Mniszew 38.

3) Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagane jest, aby firma składająca ofertę mogła wykazać się dokumentacją
potwierdzającą wybudowanie i oddanie do użytkowania co najmniej 1 szt. tego typu i
przybliżonych gabarytów budynków w 2015 r.
4) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
4.1.

Cena – 100%

5) Opis sposobu przyznawania punktacji: Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla
każdego z kryterium to 1, a największa to 3.
Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium.
Liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i
wskaźnika procentowego. Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, np. jeżeli oferenci
uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał krótszy czas
realizacji zadania.
6) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych
lub kapitałowych,
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z ZPH
WITAMINA SZCZYPEK MIROSŁAW.
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 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 małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
7) Termin składania ofert upływa w dniu: 24.06.2016
8) Termin realizacji zamówienia: 01.01.2017
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu : 15.01.2017
9) Ofertę należy złożyć na adres: ZPH WITAMINA SZCZYPEK MIROSŁAW, MNISZEW 38, 26-910
MAGNUSZEW
10) Akceptowalne formy składania ofert: List polecony, przesyłka kurierska, osobiście pod w/w
adres.
11) Złożona oferta powinna zawiera co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu
zamówienia),
- wartość oferty w PLN netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- czas realizacji zamówienia (wyrażony w tygodniach),
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki serwisowania i konserwacji,
- warunki płatności ,
- termin ważności oferty.
- listę referencyjną potwierdzającą wybudowanie i oddanie do użytkowania co najmniej 1
szt. tego typu i przybliżonych gabarytów budynków w 2015 r.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty
(np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym,
itp.).
Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby
uprawnionej do występowania w jego mieniu.
12) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
13) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego: właściciel ZPH WITAMINA SZCZYPEK MIROSŁAW,
skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.
Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich potencjalnych wykonawców,
do których zostało skierowane za pytanie ofertowe oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego: http://witamina-zph.pl/

-załącznik – książka przedmiarów.

