„SANDO” Spółka z o.o.

Zawierzbie 03.02.2017

Zawierzbie 9
27-660 Samborzec

Zapytanie ofertowe
W związku z planowa realizacją inwestycji dofinansowywaną z PROW 2014-2020 zwracam się z prośbą o
przedstawienie oferty na:
Rozbudowę budynku istniejącej przechowalni owoców - roboty budowlane, w miejscowości Zawierzbie,
gmina Samborzec
a) Opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa istniejącej przechowalni owoców z zapleczem biurowym polegająca na dobudowie pomieszczeń
składowania palet wraz z komorami chłodniczymi i zmianą sposobu użytkowania komory składowania palet na
komorę chłodniczą oraz wykonanie zaplecza socjalnego pracowników sezonowych z wykonaniem schodów
zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Konstrukcja obiektu stalowa szkieletowa, obudowa płytą
warstwową.
Parametry obiektu:
- powierzchnia zabudowy obiektu rozbudowywanego - 1 255,20 m2
- kubatura istniejąca
- 10 030,00 m3
- powierzchnia zabudowy projektowana
586,10 m2
- powierzchnia użytkowa projektowana
623,50 m2
- powierzchnia zmiany sposobu użytkowania
77,00 m2
- kubatura projektowanej rozbudowy
4 244,00 m3
Powierzchnia użytkowa obejmuje dwie komory chłodnicze po 77,00 m2 każda, korytarz komunikacyjny o
powierzchni 63,20 m2, magazyn skrzynio palet o powierzchni 157,70 m2, magazyn wstępnego przyjęcia towaru o
powierzchni 187,0 m2, pomieszczenie socjalne pracowników sezonowych o powierzchni 61,60 m2 wraz ze
schodami zewnętrznymi.
Dokumentacja budowlana opracowana została przez mgr inż. Andrzej Wawrzeński, upr. Nr 571/KI/73,
sprawdzona przez mgr inż. Stanisław Janyst, upr. nr KI – 217/86.
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączonych do zapytania ofertowego przedmiarach
robót.
Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca zadania znajduję się w siedzibie firmy i jest do wglądu.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą, jeśli w trakcie realizacji
inwestycji pojawią się dodatkowe niezbędne prace konieczne do prawidłowej realizacji inwestycji, których nie
dało się przewidzieć na etapie ofertowania.
b)Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat wykonywali obiekt
budowlany o przemysłowym, usługowym lub handlowym przeznaczeniu.
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena
100%

d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny ofert spełniających warunki postępowania jest cena, tak więc wybór
wykonawcy nastąpi na podstawie porównania cen z ofert złożonych i spełniających warunki postępowania
Najniższa cena 3 punkty
Kolejna wyższa cena 2 punkty
Kolejna wyższa cena 1 punkt
Pozostałe wyższe ceny 0 punktów
e) Informacja na temat zakresu wykluczeń
Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu
g) Termin realizacji zamówienia

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia
upływa w dniu

dzień
22

miesiąc
02

rok
2017

dzień
30

miesiąc
10

rok
2017

h) Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na adres:

SANDO Sp z o.o., Zawierzbie 9, 27-650 Samborzec.
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście.
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•

dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty wraz z adresem (np. zostać

•

opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu

•

informację o zrealizowanych inwestycjach wskazanych w warunkach udziału w postepowaniu,

•

warunki płatności,

opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.)
zamówienia),
•
•
•
•
•
•

wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
okres gwarancji,

termin realizacji zamówienia,
termin ważności oferty,

datę sporządzenia dokumentu

podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, zgodne z przedmiarem robót załączonym do zapytania.
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
l) W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Tadeuszem Graczem tel. 502 206 707

Czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnione

