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NIP:PL 7343533509

Zapytanie ofertowe

Inwestycja bgdzie realizawataw ramach poddzialania 6.3.1. Rozrv6j lokalnych zasob6w subregion6w
- SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata20142020 (RPO WM)

Kod CPV: 45210000-Budownictwo osrilne

a)

Opis przedmiotu zam6wienia:

Budowa Chaty Wystawienniczej na dzialce ewidencyjnej 202

w

obrgbie Str6Ze [0016] zgodnie z

projektem.

b) Parametry:
. Powierzchnia zabudowy
. Powierzchnia uzytkowa
. Kubaturapomieszczeh . WysokoS6 budynku
. Szeroko6 6
. DtugoS6
-

393,2m2
369,6 m2

2969,0

m3

9,2I m
16.52 m'

z+,tS m

Projekt architektoniczno-budowlarqt (Wciqg) oraz plzedmjar-lQM udostgpnione sA na stronie
internetowej Zamaw iaj 4cego :

Forma architektoniczna i funkcia obiektu:
Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym z poddaszem uzytkowym i
dachem stromym wielospadowym. Forma budynku nawipuje do tradycji budowlanej regionu. Funkcja

budynku - wystawiennicza (galeria) do prezentacji historii, nauki i praklyczrego pszczelarstwa w
formie eksponat6w. CzgS6 eksponat6w prezentowa bgdzie nazewnqtrz budynku od strony poludniowowschodniej (zaproj eklowano stelaz do mocowania eksponat6w).
Dane konstrukcyi no-materialowe :
. lawy i Sciany fundamentowe - Zelbetowe wylewane z betonu B-25
. Sciany zewngtrzne - pustak Porotherm gr.25 cm * styropian 10 cm
. Sciany wewngtrzne - z cegjy modularnej, pustak Porotherm gr. 10125 cm

.
.
.
.

strop - Zelbetowy
schody - ptyta Zelbetowa gr. 14 cm
dach - o konstrukcji drewnianej, pokryty dach6wk4 ceramiczn1

izolacje

a)

przeciwwilgociowa:
- podloga na gruncie -Zxpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym
- Sciany zewngtrzne fundamentowe - 2xDysperbitK

b)

.
.
,

termicnn:

-

-

podloga na gruncie - styropian FS20 gr. 15 cm
Sciany zewngtrzne -styropian gr. 10 cm
strop nad parterem - styropian FS20 gr. 5 cm
dach-welnamineralna gr.25 cm

wykofczeniewewngtrzte:
a) Sciany - tynk cem.

-

wap.

b)
c)

podlogi

a)
b)
c)
d)

Sciany - tynk silikatowo-silikonowy - kolor bialy
Sciany okladzina drewniana - kolor naturalny
dach - dach6wka cerarriczna- kolor br4zowy

-

pb/tki ceramiczre

stolarka - drewniana
wykofczenie zewngtrzne i kolorystyka:

-

stolarka - drewniana

-

kolor brqzowy

Instalacje:
Budynek wyposazony bEdzie w instalacje: wodno-kanalizacyjnq, gMowq, centralnego ogrzewania
z wtrasnego kotla gazowego dwufunkcyjnego i elektryczn4.

c)

Warunki udzialu w postgpowaniu

W postgpowaniu mog4bra1udziaL jedynie oferenci,l<t6rzy w ci4gu ostatnich trzechlatztealizowali co
najmniej dwa zam6wienia o podobnej specyfikacji technicznej, jak w niniejszym zapytaniuofertowym.
Oferent winien Ao2ry6 stosowne, pisemne oSwiadczenie o spelnieniu tego warunku lt;f: przedloLry|
pisemne referencje.

d)

e)

Wybtfr najkorzystniejszej oferty nast4pi w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:
I

WartoSd oferty

2

Okres ewarancii

3

Termin wykonania zlecenta

80%
t0%
r0%

Opis sposobuprzyznzwania punktacji:

Najmniejsza moZliwa liczba punkt6w do zdobycia dlakuhdego z kryterium to 1, a najwigksza to 3.
Punkty sqprzyz':nwane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczbazdobytych punkt6w to suma
iloczyn6w punkt6w zdobytych dla danego kryterium i wska-zrika procentowego. O wyborze oferty
decyduje najwylszal4czna suma punkt6w za wszystkie kryteria oceny.
JeZeli oferenci uzyskaj4 tg sam4 liczbg punkt6w, wyZej w rankingu bEdzie umieszczony ten oferent,
kt6ry wskaz al niZsz4 ceng, nastgpnie ten, kt6ry wskazal dluhszy okres gwarancj i, a nastgpnie ten, kt6ry
wskazal kr6tszy termin wykonania.

f)

Informacja na temat zakresu wykluczenia:

skJadania ofert wykluczone sq podmioty powiqzane osobowo lub kapitalowo w stosunku do
zamawiajqcego.
Zamawiaj1cy wyklucza skladanie ofert czg6ciowych.
Odrzuceniu podlegaj4 oferty, kt6rych tre56 nie odpowiada tre(;ci zapytania ofertowego lub zlozone po
terminie skladania ofert.

Ze

g)

Termin skladania ofert:

Termin skladania ofert (dotarcia oferty do siedziby Zamawlajqcego) uptywa w dniu: 29.08,2017 r.

h)

Termin realizacji zam6wienia:

Ostateczry termin realizacji zan6wienia uplywa w dniu: 31.03.2018 r.

i)
o

Ofertg naleiry dostarczyd alternatywnie:
osobiScie lub przesylk4 pocztowq/kuriersk4 na adres: Gospodarstwo Pasieczne S.4DECKI
BARTNIK Sp6lka z o.o.33-331 5tr62e235,

j)
.

Akceptowalne formy skladania ofert:

Dopusz cza sig skladanie ofert w formie pisemnej , elektronicznej. Wymagane j est, aby oferta w formie
d'lektronicznej zostala nadana ze sk,rzynki e-mail, zidentyfikowanej jako firmowy adres elektroniczny

oferenta.

k)
.
.
.
.
.
.
r
.
.

ZloLona oferta powinna zawierai co najmniej:
dane identyfikuiqce oferenta tj. zawieral pelnq nazwg wystawcy oferty (np. zostal opatrzone
pieczgciqfirmow4 nagl6wkow4, zoslad sporz4dzone napapierze firmowym, itp.),
datg sporz}dzenia oferty oraz podpis oferenta (osoby uprawnionej do wystgpowania w jego
mieniu). W przypadku wersji elektronicmej oferty za wystarczajqce uwaZa sig podanie imienia i
nazwiska osoby, wystgpuj4cej w imieniu oferenta. Za dalg sporz4dzenia dokumentu - uzraje sig
datg wyslania oferty drog4 elektroniczn4,
opis nawiqntiqcy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zapytariu ofertowym (zal4czonym
proj ekcie koncepcyj nym),
lqczna wartoS6 netto uslugi budowlanej za ca4v obiekt.
termin realizacji zam6wienia.

okes gwarancji.

termin waznoSci oferty (nie kr6tszy ni2 do 30,09.2017 roku),
o5wiadczenie o braku powi4zai osobowych i/lub kapitalowych Oferenta zZamawiai}cym,
o6wiadczenie o spelnieniu warunku, wskazanego w pkt c) niniejszego zapytania wzglgdnie
dotqczone referencje potwierdzaj4ce posiadane do6wiadczenierealizacyjne.
P r ze dl<Ladane oferty mus z4 o dpow i ada6 treS ci zap14 ani a o ferto we go.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawieralainne dodatkowe informacje, np. warunki platnoSci, moZliwe
do uzyskania upusty, wymagania dotycz4ce konserwacji, przegl4d6w i serwisowania urz1dzenia,
kosztorys ofertowy, itp.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania ofertowego bez podaniaprzycryny.

l)

Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiaj4cego:

tr-vkasz Poremba

Maciej Tokarz

-

tel. ( 1 8)4 1 4. 05.3 5 ; mob. : 69 4.484.03 l; e-mail:
tel. (1 8)4 14 .05.7 6; mob.: 539.292.600; e-mail:

-

Zpowuhaniem
PREZES ZARZADU

