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Łódź, dnia 24.10.2014 r. 
Nr postępowania:  004/2013 
 
MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika 
ul. Okólna 68 
95-002 Łagiewniki Nowe 

 
  

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 W ramach realizowanego Projektu pn. „ Wdrożenie innowacyjnej technologii  budowy 
kompletnych skateparków oraz obiektów skateingowych z wykorzystaniem prefabrykatów” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3. zbieramy oferty  na: 

Budowa Hali Produkcyjnej 
 

Zamawiający:  
 

MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika 
ul. Okólna 68 
95-002Łagiewniki Nowe 

 
 

1. Przedmiot zamówienia (opis): 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  hali produkcyjnej. Wymagana powierzchnia hali dla 
części produkcyjnej to minimum 1000-1100 m2. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na 
działce o numerze ewidencyjnym 320 obręb 121 w Zgierzu przy ul. Boruty 2. 
 
2. Opis wymaganych parametrów technicznych:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 
 

 fundamentów 

 posadzki z podbudówką 

 Stal na konstrukcję 

 Obróbka stali w konstrukcję i montaż 

 Podtorze z szynami do piwnicy 

 okładziny (ściany+ dach) 

 elementy wykończeniowe (przyłącza, okna, bramy i inne część I) 

 elementy wykończeniowe (przyłącza, okna, bramy i inne część II) 
Szczegółowy zakres prac: 

 wykonanie robót ziemnych wraz z podbudową 

 fundamentowanie na ok. 150 palach wykonanych w technologii CMC [siatka pali w 
rozstawach nie mniejszych niż  4x4 m] zakotwionych na nośnej warstwie gruntu – gliny 
twardoplastyczne, zalegające na głębokościach od ok. 20÷5 m  zgodnie z załączonymi 
badaniami gruntu o średnicach kolumn nie mniejszych niż odpowiednio: 32 i 40 cm 

 wykonanie zbrojonej, posadzki przemysłowej hali produkcyjnej zbrojeniem nośnym oraz 
przeciwskurczowym na uprzednio wykonanej podbudowie i folii budowlanej i utwardzanej 
powierzchniowo w technologii DST w klasie ścieralności A6 



 
 

Strona 2 z 1 

 

 zakup stali i jej przerób w konstrukcję wraz z montażem. 

 wykonanie podtorza dla suwnicy 

 antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji poprzez jej ocynkowanie ogniowe 

 wykonanie okładzin ściennych z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym [g=20cm] wraz 
z oknami 

 wykonanie z ocieplonych płyt betonowych okładzin przyziemia wokół hali na wys. 3m 

 wykonanie pokrycia dachowego z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym [g=20cm] 

 dostawa i montaż bram 

 dostawa, montaż, wykonanie innych elementów wykończeniowych 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej, ewentualnych projektów zamiennych dla 
nieistotnych zmian projektowych i uzyskanie zgody na użytkowanie obiektu. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, który 
zostanie udostępniony po spełnieniu warunków wymienionych w pkt 5. 
 
 
Po spełnieniu warunków udziału w postepowaniu zgodnie z pkt. 5.1 niniejszego zapytania 
ofertowego oferent otrzyma : 
- Projekt budowlany w wersji elektronicznej (Załącznik nr 2) 
- Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3) 
 

2.1. Dane i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 
 

Szczegółowe dane i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostaną przekazane 
zgodnie z opisem w pkt 5 niniejszego zapytania . Wskazana dokumentacja powinna być 
złożona w formie papierowej lub elektronicznie na adresy wskazany w pkt. 10. 
 
 

3. Kontakt w sprawie 
 
MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika 
ul. Okólna 68 
95-002 Łagiewniki Nowe 
Odpowiedzialny za kontakty:  
Paweł Głyda    tel. kom. 601-310-164   e-mail:   pawel@mpg.net.pl 
 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną najpóźniej do 31.10.2013 r do 
godziny 12:00.  
 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu: 
a) posiadać  uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych  

przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac 
c) dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia; 
e) wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł w formie pieniądza  
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2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie 
przedstawionych dokumentów wskazanych w pkt. 5. 

3. Wadium  
a. W formie pieniądza w wysokości 10.000 pln należy wpłacić na konto 16 1020 

3378 0000 1202 0013 0880 Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni roboczych od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wybrany oferent otrzyma zwrot wadium w 
terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia. 
 

Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w 
postępowaniu.  
 
 
 

5. Wymagane dokumenty 
5.1. W celu udowodnienia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Oferent musi 
przedstawić następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków wymienionych w pkt. 4 zapytania na 
formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1). 

b) Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej potwierdzające, iż Oferent posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności lub czynności - (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) 

c) Potwierdzenie wpłaty wadium 
 

5.2. Oferenci, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu po przedstawieniu 
dokumentów wymienionych w punkcie 5.1  otrzymają   
- Załącznik nr 2 – Projekt Budowlany  
- Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy 
 
Wymienione załączniki zostaną wysłane następnego dnia roboczego po przedstawieniu i 
weryfikacji kompletu dokumentów wymienionych w punkcie 5.1.  
 
5.3. Oferenci składają oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w pkt.6 
 
 

 
6. Opis sposobu przygotowania ofert 

Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem każdego etapu prac zgodnie z punktem 2 
ogłoszenia o przetargu. Kompletną ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej w 
zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Budowa Hali” bądź przesłać na maila: 
pawel@mpg.net.pl  

 
Oferta winna zawierać następujące elementy: 

 pełną nazwę Oferenta,  

 adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,  

 cenę oferty przedstawionej (wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 
obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia). Cena musi uwzględniać 
wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia; 

 termin płatności  

 termin wykonania zamówienia 

 termin ważności oferty, 

mailto:pawel@mpg.net.pl
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 okres gwarancji i jej warunki  

 uzupełniony załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy 
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione. 
 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tzn. złożona ofertowa musi obejmować cały 

zakres prac objętych niniejszym postępowaniem ofertowym. Złożenie oferty częściowej 

powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu. 

 

7. Wybór oferty 

7.1 Procedura Wyboru 

 Wysłanie zapytania ofertowego do Oferentów wraz z załącznikiem nr 1 – Formularz 

zgłoszeniowy; 

 Dostarczenie do MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika  

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

 Weryfikacja otrzymanych dokumentów 

 Wysłanie do nieodrzuconych oferentów : 

- Projekt budowlany w wersji elektronicznej (załącznik nr 2) 
-  Formularz Ofertowy (załącznik nr 3) 
 

 Dostarczenie do MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika oferty 

sporządzonej zgodnie z opisem przedstawionym w pkt.6 „opis sposobu 

przygotowania oferty”. 

 Sprawdzenie wymagań technicznych określonych w pkt. 2. oraz w projekcie 

budowlanym – załącznik nr 2 

 Wyjaśnienie wszelkich niejasności dotyczących ofert. Oferta zostanie odrzucona w 

przypadku niespełnienia technicznych wymagań uznanych przez MPG Spółka 

Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika za konieczne. 

 Wybór Oferenta, który został najwyżej oceniony, zgodnie z kryteriami wskazanymi w 

pkt. 8 zapytania. 

 Podpisanie umowy. Planowany termin podpisania Umowy 07.11.2013 r. 

 
7.2. MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika zastrzega sobie prawo do 
odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia przetargu, uznania, że przetarg 
nie dał rezultatu. 
7.3. MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika zastrzega sobie prawo do 
wykluczenia z procesu oceny oferty, nie spełniającej któregokolwiek z warunków określonych 
w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
7.4. MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika. oceni i porówna jedynie te 
oferty, które zostaną złożone przez Oferentów niewykluczonych z postępowania i nie 
zostaną odrzucone przez MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika z 
przyczyn formalnych oraz koniecznych wymagań technicznych. 
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100. 
 
8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  

 Cena netto -  100 pkt 

 
9. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 
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1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny 
ofert, przyznając im odpowiednio wagi procentowe: 
I) Cena netto – 100 pkt., 
 
Ocena kryterium nr I 
Oferty będą ocenione zgodnie ze wzorem: 
 

najniższa zaoferowana cena (netto) 
liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 100 

cena w badanej ofercie (netto) 
 

  
 
2.  Punktacja ogólna zostanie obliczona według następującego wzoru: 
Pkt. Kryterium I = Liczba punktów 
 
Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę 
punktów. 
 

10. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej w 
zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem „Budowa Hali”  lub mailowo na adres: 
 
MPG Spółka Cywilna Głyda Paweł, Fogel-Głyda Monika 
ul. Okólna 68 
95-002 Łagiewniki Nowe 
lub przesłać mailem na adres: pawel@mpg.net.pl 
 
najpóźniej do dnia 06.11.2013 roku do godz. 10-tej  
 
 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty otrzymane po w/w 
terminie nie będą rozpatrywane. 

 
11. Termin związania ofertą 

 
Oferent będzie związany złożoną ofertą na okres minimum 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12. Termin otwarcia ofert:  06.11.2013 r godz. 12.00 
 

 
13. Termin wykonania zamówienia:  

 
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.08.2014 

 
 
 
 

Z poważaniem, 
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------------------------------------------------------------ 
                                                                                                       (podpis i pieczątka imienna) 

 
 
 

------------------------------------------------------------ 
                                                                                                     (pieczęć firmy)  

 
 
Załączniki: 

Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 

 
 


