
        Kowalowice dnia 16.08.2017 r. 

EKOTEX sp. z o.o. 
Kowalowice 
Ul. Parkowa 4 
46-100 Namysłów 

 

Zapytanie ofertowe 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

„Przebudowę budynku produkcyjnego nr 2 i budowę wiaty magazynowej” 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Przebudowa budynku produkcyjnego nr 2 polega na zamurowaniu istniejących 
otworów okiennych pustakami ceramicznymi na zaprawie cementowo-wapiennej na 
pełną grubość istniejącego muru - po wcześniejszym zdemontowaniu okien. 
 
Projektowana wiata    
Powierzchnia zabudowy : 650,0 m2  
Powierzchnia netto: 625,95 m2  
Kubatura : 2950,0 m3 
Podstawowe parametry wiaty : 

 Fundamenty - Pod słupy nośne S-1 zaprojektowano fundament w postaci stóp z betonu 
B-20 o grubości 60 cm 

 Konstrukcja nośna zaprojektowano z profili gorąco walcowanych 
 Ściany boczne wykonać z blachy jak dach na ryglach i słupach ściennych 
 Dach jednospadowy o nachyleniu 7% z blachy trapezowej T-55 powlekanej 
 Posadzka z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej zagęszczonej . 

 
Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Kowalowice, ul. Parkowa 4, gmina 
Namysłów , województwo opolskie. 
 
Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach:  
przedmiarze robót - załącznik nr 1 
projekcie budowlanym – załączniki 2-7 
warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 8. 
 
Szczegółowa dokumentacja projektowa dotycząca zadania znajduje się w siedzibie 
firmy EKOTEX sp. z o.o. , w Kowalowicach, ul. Parkowa 4, 46-100 Namysłów i jest 
do wglądu. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 602 103 611.  
 

 Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia 
zgodnie z przedmiarem robót. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie 
z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. 
 
Zamawiający zastrzega, że wszelkie nazwy własne, a także nazwy handlowe materiałów 
budowlanych użyte w dokumentacji budowlanej i przedmiarze robót mają wyłącznie 
charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/produktów o 
równoważnych parametrach technicznych, spełniających te same funkcje. 
 



Wykonawca zapewni materiały, sprzęt i robociznę niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
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. 

  
2. Warunki udziału w postępowaniu 

 
W postępowaniu mogą brać udział jedynie wykonawcy, którzy prowadzą działalność 
gospodarczą związaną ze wznoszeniem budynków minimum 3 lata (wpis do CEIDG 
lub KRS ) i posiadające doświadczenie w realizacji inwestycji o podobnym charakterze. 
Wymagane oświadczenie oferenta – potwierdzone kopiami 2 faktur , wystawionych 
przez niego w ciągu ostatnich 3 lat, o wartości równej lub większej od składanej oferty.  

 
3. Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące 

kryteria 
(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100): 

   Nazwa kryterium     punktacja 
Cena netto              do 80 
Okres gwarancji     od 0 do 20 
    

 
4. Sposób oceny, punkty przyznawane będą według poniższej formuły:  

Cena : punktacja będzie obliczona według wzoru  : 

                                                   

 
Gwarancja :  
jeśli gwarancja będzie udzielona na okres 3 lat lub dłużej Oferent otrzyma 20 punktów.  
Okres gwarancji mniej niż 3 lata , ale co najmniej 2 lata równe jest otrzymaniu 10 
punktów.  
Mniej niż 2 lata gwarancji - 0 punktów. 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o bilans punktowy wg wyżej 
ustalonych kryteriów oceny ofert i podpisze umowę z wybranym Oferentem. W 
przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają tę samą ilość punktów, Zamawiający 
wybierze tańszą ofertę. W sytuacji kiedy Oferent, którego oferta została wybrana do 
realizacji niniejszego zamówienia, będzie uchylał się od zawarcia umowy/ 
przystąpienia do realizacji zadania zgodnie z umową, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wyboru oferty z najwyższą ilością punktów spośród pozostałych złożonych 
ofert. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Zamawiający 
przewiduje możliwość  zakończenie postępowania bez wyboru wykonawcy. 

5. Wykluczeni z postępowania są oferenci powiązani z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo. 
Odrzuceniu podlegają oferty: 
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 
- złożone przez oferentów nie spełniających warunków udziału w postępowaniu  
- złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert 

 
6. Termin składania ofert 

 

  Termin składania ofert upływa  
  o godzinie 16.00 w dniu 

dzień Miesiąc Rok 
 

04 
 

09 
 

2017 



 
7. Termin realizacji zamówienia 

 

 Ostateczny możliwy do zaakceptowania     
termin realizacji zamówienia upływa w dniu 

dzień Miesiąc Rok 
 

30 
 

11 
 

2017 
 

8. Akceptowalna forma składania ofert: ofertę na formularzu ofertowym, znajdującym się 

w Załączniku nr 9, należy złożyć osobiście w wersji papierowej na adres:  

EKOTEX sp. z o.o. , Kowalowice , ul. Parkowa 4 ; 46-100 Namysłów . 

9. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty, numer NIP 
wraz z adresem, 

 opis przedmiotu zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w 
zapytaniu ofertowym , 

 wartość oferty netto,  
 warunki płatności, 
 okres gwarancji, 
 termin realizacji zamówienia, 
 termin ważności oferty,  
 datę sporządzenia dokumentu  
 podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu 

 
10. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru 

wykonawcy zadania,  bez wyboru żadnej  z ofert bez podania przyczyny. 
12. W sprawie postępowania ofertowego kontakt z Panem Markiem Radwańskim    

tel. 602 103 611        

                         Podpis Zamawiającego 
 
                                                                                                            Marek Radwański 
                                                                                         
 


