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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Miejsce i data: 

Bochnia, dnia   17.11.2016 roku 

2. Przedmiot pisma: 

Zapytanie ofertowe na zakup robót i materiałów budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej 

nr 18 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, 

która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 5.225.000 Euro netto, tj. bez podatku 

od towarów  i usług (VAT). 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania 

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 poz. 380z późn. zm.) i Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, w 

zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie. 

3. Numer pisma (postępowania): 

2 /BOLARUS/2016 

4. Składający zapytanie ofertowe, zwany dalej „Zamawiającym”: 

BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni 

ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia 

5. Przedmiot zapytania ofertowego : 

1. Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na zakup robót i materiałów budowlanych w celu 

rozbudowy hali produkcyjnej nr 18 na działce nr 3526/12 obr. 0005 Bochnia na terenie zakładu 

BOLARUS S.A.  zgodnie z Projektem Budowlanym Zamiennym AKN-778 i Projektem 

Wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę  - decyzja nr 648/2016 obejmującej: 

Przebudowę i rozbudowę hali produkcyjnej nr 18 o część produkcyjną wraz z: 

- budową drogi odcinek 0-70 m na nasypie przeciwpowodziowym wraz z płytą wzmacniającą; 

- rozbudową i przebudową pozostałej części układu drogowego;  

- rozbudową wewnętrznych instalacji (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 

gazowej i ogrzewania promiennikowego, elektrycznej i teletechnicznej, wentylacji wywiewnej 

z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych); 

- rozbudową i przebudową zakładowych sieci wewnętrznych i zewnętrznych odcinków 
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instalacji: wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej; 

- budową wylotu kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego wylotu WC` do potoku 

Babica oraz budową zbiornika retencyjnego;   

- wykonaniem instalacji ogrzewania i chłodzenia z zastosowaniem 3 szt. powietrznych pomp 

ciepła pracujących w systemie VFR o parametrach jednostek zewnętrznych nie gorszych niż: 

System 1:  moc chłodnicza Q minCH  = 40 kW, współczynnik EER min = 3,4  

System 2:  moc chłodnicza QminCH = 69 kW, współczynnik EER min = 3,5  

System 3:  moc chłodnicza QminCH = 45 kW, współczynnik EERmin = 3,5  

wraz z jednostkami wewnętrznymi oraz sterowaniem zgodnie z dokumentacją projektową 

branża: Instalacje sanitarne – ogrzewania i chłodzenia; 

 

-wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniu hali 

produkcyjnej oraz w pomieszczeniach antresoli obejmującej: 

• dla pomieszczenia hali produkcyjnej dostawę i montaż 3 szt. central wentylacyjnych o 

co najmniej następujących parametrach: 

1. Centrala wentylacyjna systemu NW1: 

 Wydatek powietrza: 3000m
3
/h,  

Spręż nawiew: 200Pa, Spręż wywiew: 150 Pa, 

Wymiennik ciepła obrotowy higroskopijny o sprawności temperaturowej min. 85% 

 

2. Centrala wentylacyjna systemu NW2: 

Wydatek powietrza: 5500m
3
/h,  

Spręż nawiew: 200Pa, Spręż wywiew: 150 Pa, 

Wymiennik ciepła obrotowy higroskopijny o sprawności temperaturowej min. 85% 

 

3. Centrala wentylacyjna systemu NW3: 

Wydatek powietrza: 4500m
3
/h,  

Spręż nawiew: 200Pa, Spręż wywiew: 200 Pa, 

Wymiennik ciepła obrotowy higroskopijny o sprawności temperaturowej min. 85% 

 

• dla pomieszczeń antresoli obejmującą dostawę i montaż 1 szt. centrali wentylacyjnej 

o co najmniej następujących parametrach:  

1. Centrala wentylacyjna systemu NWA: 

Wydatek powietrza: 990m
3
/h,  

Spręż nawiew: 150 Pa, Spręż wywiew: 150 Pa, 

Wymiennik ciepła obrotowy higroskopijny o sprawności temperaturowej min. 80%, 

Z nagrzewnicą elektryczną 

wraz z wykonaniem systemu kanałów nawiewnych i wywiewnych z niezbędnymi elementami 

układu  wentylacji i sterowaniem zgodnie z Projektem Wykonawczym branża: Instalacje 

sanitarne - wentylacja mechaniczna. 
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Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7. 

 

2. W ofercie powinny być uwzględnione roboty oraz materiały i urządzenia o parametrach 

technicznych zgodnych z projektowanymi lub równoważne oraz rozwiązania techniczne 

zgodne lub równoważne z dokumentacją projektową wykonaną przez Pracownię Projektową 

AKN, Kraków 31-540 ul. Rzeźnicza 20/75: Projekt Budowlany Zamienny AKN-778 oraz Projekt 

Wykonawczy część opisowa i rysunkowa w następujących branżach: 

I. Architektura 

II. Konstrukcja 

III. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

IV. Instalacje sanitarne:  

− wewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

− wentylacji mechanicznej, 

− ogrzewania i chłodzenia, 

− gazowa i ogrzewania promiennikowego, 

− zewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Link do pobrania dokumentacji projektowej  zostanie udostępniony Oferentowi po kontakcie 

e-mailowym z Zamawiającym.   

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń oraz rozwiązań 

technicznych po uzyskaniu akceptacji przez Projektanta. W czasie przygotowania ofert 

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania oferentów o zaakceptowaniu lub braku akceptacji 

równoważnych materiałów i urządzeń oraz rozwiązań technicznych w terminie 3 dni 

roboczych, pod warunkiem, że wniosek o udzielenie odpowiedzi wpłynął do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

4. Jeżeli wniosek o udzielenie odpowiedzi  o zaakceptowaniu lub braku akceptacji 

równoważnych materiałów i urządzeń oraz rozwiązań technicznych wpłynął po upływie 

terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi 

posiadać  wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i sztuką budowlaną. 

7. Dostarczone urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, 

zgody, zezwolenia, dopuszczenia itp. 

8. Urządzenia powinny być dostarczone z kompletną Dokumentacją Techniczną w języku 

polskim.  

9. Dostawa ma być zakończona instalacją i protokolarnym uruchomieniem (protokół odbioru 

wykonanej instalacji) wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem i przepisami 

branżowymi badań, pomiarów i prób niezbędnych do prawidłowego wykonania i odbioru 

końcowego. 
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10. Zakończenie prac ma być potwierdzone  protokolarnym odbiorem (protokół końcowy). 

11. Materiały i urządzenia powinny być objęte gwarancją nie krótszą niż 24 (dwadzieścia cztery) 

miesiące, liczone od daty instalacji i uruchomienia. 

12. Na wykonane roboty powinien być wystawiony dokument gwarancyjny na okres nie krótszy 

niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego. 

13. Czas realizacji zamówienia powinien wynosić do 365 dni kalendarzowych.    

6. Termin realizacji: 

Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 31.12.2017r.  

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca niepodlegający wykluczeniu zgodnie z 

pkt 16 oraz spełniający łącznie następujące warunki: 

a) posiadający zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym, 

Ocena spełnienia warunków wymienionych w punkcie a) i b) zostanie przeprowadzona na 

podstawie Wykazu wykonanych robót min. 5 realizacji wykonanych w ostatnich 5 - u latach 

(jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) charakteryzujących się 

powierzchnią użytkową powyżej 1500 m2 - załącznik nr 3 oraz listów referencyjnych 

potwierdzających w/w realizacje. 

c) dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą kierować 

robotami, posiadającymi: 

− uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i który jest 

członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 

− uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego; 

− uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i 

który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; 

− uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń i który jest członkiem 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.  

Ocena spełnienia warunku wymienionego w punkcie c) zostanie przeprowadzona na 

podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać 

zamówienie (kierować robotami) - załącznik nr 2. 

 

2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących 

dokumentów, które każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć: 

2.1. oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie 

(kierować robotami) - załącznik nr 2, 
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2.2. wykaz wykonanych robót min. 5 realizacji wykonanych w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią 

użytkową powyżej 1500 m2 - załącznik nr 3 oraz listy referencyjne potwierdzające w/w realizacje, 

2.3.  akceptacja załączonego do niniejszego zapytania ofertowego projektu umowy, 

2.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

2.5. Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP oraz numeru REGON, 

2.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 

2.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

2.8. Sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania 

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 

rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 

przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres ostatnich  

3-ech  lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 

2.9. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00  PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100), 

 

3. Nie złożenie któregokolwiek z w/w dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 2 dni 

roboczych po otwarciu ofert.  

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, bądź pełnomocnictw albo złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty bądź pełnomocnictwa zawierające błędy do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.    
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6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

Podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z 

ofertą Zakresu zadań powierzonych Podwykonawcom – załącznik nr 5.   

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

8. Zapisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących 

wspólnie, czyli konsorcjów. 
  

8. Preferowane warunki określenia ceny i zasad zapłaty: 

1. Cena: złotych polski (PLN).  

2. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy Oferenta. 

3. Termin zapłaty: 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przy 

czym nie mniej niż 7 dni. 

4. Termin wystawienia faktury: po podpisaniu protokołu odbioru.  

9. Inne wymagane postanowienia oferty: 

1. Oferta musi być złożona w języku polskim. 

2. Oferta musi być złożona według załączonego do zapytania ofertowego wzoru formularza 

oferty - załącznik nr 1, wypełnionego czytelnie na komputerze.  

3. Oferta powinna zawierać informacje, którego zapytania ofertowego dotyczy (Numer pisma - 

pole 3). 

4. Oferta ma być ofertą, o której mowa w kodeksie cywilnym, w szczególności powinna: 

4.1. być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, zgodnie z zasadami reprezentacji 

właściwymi dla oferenta, 

4.2. nie może zawierać dopisków, które stanowią, iż nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu 

cywilnego. 

5. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów pod 

warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 

5.1.  Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika jako przedstawiciela 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem 

podpisanym przez umocowanych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie, przy czym pełnomocnictwo to może wnikać z załączonej do oferty stosownej 

umowy, 

5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać 

warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych 

warunków, 

5.3.  Wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
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10. Forma składania ofert: 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z opisem:  

Oferta na zakup robót i materiałów budowlanych w celu rozbudowy hali produkcyjnej nr 18  

nr postępowania 2/BOLARUS/2016 

11. Termin składania ofert: 

Oferty należy złożyć do dnia  02.12.2016 roku do godziny 15.00. 

12. Inne postanowienia dotyczące formy i terminu składania ofert: 

Oferty uznaje się za złożone poprawnie, o ile w terminie określonym w polu 11 Oferent dostarczy 

ofertę w wersji papierowej na adres Zamawiającego:  BOLARUS S.A.  32-700 Bochnia ul. Wiśnicka 12 

13. Preferowana ważność obowiązywania oferty (termin związania ofertą): 

Oferta powinna obowiązywać przynajmniej 30 (trzydzieści) dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert.  

14. Inne postanowienia zapytania ofertowego: 

1. Oferty nie spełniające wymagań, o których mowa w polach 10, 11, 12, 13 jak również oferty 

dotyczące innego zakresu lub innych urządzeń niż określone niniejszym zamówieniem nie 

będą rozpatrywane. 

2. Oferty przygotowywane są w całości na koszt Oferentów. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych oraz 

wariantowości cen. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016 roku o godz. 10.00/ w siedzibie Zamawiającego. 

6. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć Oferenci. Dalsze postępowanie, aż do dokonania wyboru 

najkorzystniejszej oferty jest niejawne. 

7. Do oceny ofert Zamawiający powoła stosowną komisję. 

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

9. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dnia 12.12.2016 rok.  

10. W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą: 

10.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

10.1.1. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do 

momentu złożenia ofert, 

10.1.2. zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy, 

10.1.3. unieważnienia postępowania także po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej 

oferty, bez podania przyczyn, 

10.2. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór najkorzystniejszej oferty  

jest ostateczny. 
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10.3 W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze. 

11. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać, przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie przystąpi do zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia wyboru, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przypadku 

wystąpienia robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

nieprzewidzianych w Projekcie. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, w tym w zakresie 

wskazanym we wzorze umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą 

obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana jest dopuszczalna  w 

przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 w punkcie 17 lit. b do e  Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 a także w 

sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na 

etapie podpisywania umowy, ponadto jej dokonanie możliwe jest w sytuacji: 

14.1  Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 

14.2  Konieczności wykonania robót dodatkowych, 

14.3  W przypadku, gdy w skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub 

zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności: 

− wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków 

atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i 

norm, 

− gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe 

przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym 

przez Zamawiającego, 

− wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych.  

15. Warunki wyboru oferty: 

1. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym 

na podstawie następujących kryteriów: 
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Lp. Kryterium oceny Waga Sposób przyznawania punktów 

1. Cena oferty netto [PLN] 80% cena najtańszej oferty 

                ---------------------------------   x 100 pkt 

cena badanej oferty 

2. Termin płatności [dni] 

(w zakresie 7-30 dni) 

5 %  

termin płatności badanej oferty 

         --------------------------------------------   x 100 pkt 

najdłuższy termin płatności 

3. Czas realizacji zamówienia 

[dni kalendarzowe] 

(w zakresie 210-365 dni 

kalendarzowych) 

5%  

     najkrótszy czas realizacji zamówienia 

-----------------------------------------------------    x 100 pkt 

  czas realizacji zamówienia badanej oferty 

 

Przy czym ewentualny czas realizacji zamówienia 

poniżej 210 dni, zostanie dla porównania i oceny 

ofert przyjęty i podstawiony do wzoru jako 210 dni. 

4. 
Okres gwarancji na roboty 

budowlane [miesiące]                         

(wymagany okres 

gwarancji min. 36 

miesięcy) 

10% 
 

 

             okres gwarancji badanej oferty 

         ---------------------------------------------     x 100 pkt 

                  najdłuższy okres gwarancji 

 

 

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez wagę [%] danego kryterium i dodane 

do siebie. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli 

zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, 

tj. oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. 
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16. Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

1. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 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 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, 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. 

 

2. W związku z tym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 

17. Wyjaśnienia i pytania: 

Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego (pole 3) oraz 

wskazując prowadzącego projekt ze strony Zamawiającego – Pana Zbigniewa Flaszę, pytania do 

Zamawiającego można kierować: 

1. na adres Zamawiającego (pole 4), 

2. telefonicznie: +48 14 614 93 25 lub +48 600 900 284 

3. e-mailem: z.flasza@bolarus.com.pl. 

18. Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Wzór formularza oferty – załącznik nr 1, 

2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) wraz z oświadczeniem, 

że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 

uprawnienia – załącznik nr 2, 

3. Wykaz wykonanych robót min. 5 realizacji wykonanych w ostatnich 5 - u latach (jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) charakteryzujących się powierzchnią 

użytkową powyżej 1500 m
2
 – załącznik nr 3 oraz listy referencyjne potwierdzające w/w 

realizacje, 

4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 4, 

5. Zakres zadań powierzonych Podwykonawcom (o ile są przewidziani) – załącznik nr 5, 

6. Projekt umowy o roboty budowlane – załącznik nr 6, 

7. Pozwolenie na budowę – załącznik nr 7, 
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8. Dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Projektową AKN, Kraków 31-540 ul. 

Rzeźnicza 20/75: Projekt Budowlany zamienny AKN-778, Projekt Wykonawczy część opisowa i 

rysunkowa w następujących branżach: 

I. Architektura 

II. Konstrukcja 

III. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

IV. Instalacje sanitarne:  

− wewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

− wentylacji mechanicznej, 

− ogrzewania i chłodzenia, 

− gazowa i ogrzewania promiennikowego, 

− zewnętrzna wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej     −  załącznik nr 8, 

Link do pobrania Dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 oraz pozwolenie na budowę - 

załącznik nr 7  zostanie udostępniony Oferentowi po kontakcie e-mailowym z Zamawiającym.   

 

Zbigniew Flasza, 

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem i Inwestycjami 

 

_____________________________________________ 


