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Smardzów, 13.03.2017r. 

Zapytanie ofertowe nr 

 ZO/01/POIR 

I. Informacje ogólne o 
zamówieniu 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w ramach przygotowań 
do projektu pt.: 
„Wdrożenie technologii BLoad500 w celu produkcji zespolonych samochodów 
dostawczych”, 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne). 
 

Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie zgodnym z Zasadą 
konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 
w ramach EFRR na lata 2014-2020. 
 

Zamawiający: Lamar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Smardzów 30 C 
56-400 Oleśnica 
NIP: 91119755471 
KRS: 0000340811 

Data i sposób 
publikacji zapytania: 

Zapytanie opublikowano 13 marca 2017r.  
Zapytanie przekazano potencjalnym oferentom osobiście w siedzibie 
Zamawiającego w Smardzowie. 
Zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego tj. 
www.lamar.com.pl 

Rodzaj zapytania: Roboty budowlane  
 

Kod zamówienia (CPV): 45000000-7  
 

Przedmiot zamówienia: Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową  
i szybem towarowym. 
 

Termin i sposób 
składania ofert: 

30 dni od dnia publikacji zapytania tj. w terminie: 
od dn. 14 marca 2017 r.  
do dn. 12 kwietnia 2017 r.  
 
Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Smardzowie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub przesłać wersję 
papierową pocztą na adres siedziby Zamawiającego (o dacie wpływu oferty 
decyduje data stempla pocztowego). 

http://www.lamar.com.pl/
http://www.lamar.com.pl/
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Informacja o 
możliwości składania 
ofert częściowych: 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty 
częściowe nie będą rozpatrywane w toku oceny postępowania ofertowego. 

Informacja o 
możliwości składania 
ofert wariantowych: 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.  Oferty 
wariantowe nie będą rozpatrywane w toku oceny postępowania ofertowego. 

Informacje o 
planowanych 
powtórzeniach 
zamówienia: 

Zamawiający nie planuje powtórzenia niniejszego zamówienia. Wybór 
wykonawcy robót nastąpi na podstawie oceny ofert zebranych w ramach 
bieżącego postępowania ofertowego w odpowiedzi na niniejsze zapytanie.  
 

Termin realizacji 
umowy  

Realizacja zamówienia z wybranym wykonawcą nastąpi na mocy obustronnie 
podpisanej umowy o wykonanie robót budowlanych. Podpisanie umowy nastąpi 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy (nie później niż do dn. 28 kwietnia 2017 
r.). 
Zakładany termin realizacji umowy jest uzależniony od możliwości wykonawcy i 
stanowi jedno z kryteriów oceny oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że 
realizacja umowy nie może przekroczyć okresu 12 kolejnych miesięcy licząc od 
miesiąca podpisania umowy włącznie. 
Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację inwestycji stanowiącej 
przedmiotu zapytania i tym samym wcześniejszy termin realizacji umowy. 
 

Lokalizacja inwestycji Inwestycja zostanie zrealizowana w wyznaczonej przez Zamawiającego 
lokalizacji w Smardzowie obok siedziby Zamawiającego na działkach: 
Dz. Nr. 321/33, 321/35, 485; obręb Smardzów, gmina Oleśnica. 
 

Informacje dot. 
wprowadzania 
istotnych zmian 
zawartej umowy   w 
wyniku 
przeprowadzonego 
postępowania 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie z wykonawcą 
w stosunku do treści złożonej oferty w przypadku gdy zmiana: 
- nie wprowadza istotnych modyfikacji tj. nie zmieniają ogólnego charakteru 
umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwszym brzmieniu; 
- nie wprowadza warunków, rozszerzających potencjalne grono oferentów, 
którzy mogliby wziąć udział w postępowaniu ofertowym, gdyby zapytania 
obejmowało treść wprowadzanej zmiany; 
- nie narusza równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 
- nie rozszerza lub nie zmniejsza znacznie zakresu świadczeń i zobowiązań 
wynikających z umowy; 
- nie polega na zastąpieniu wykonawcy innym wykonawcą, za wyjątkiem 
przypadków polegających na zawieszeniu lub rozwiązaniu działalności 
gospodarczej pierwotnego wykonawcy. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych dostaw, usług lub 
robót budowlanych od wybranego w ramach niniejszego postępowania 
ofertowego wykonawcy, a nieobjętych zamówieniem podstawowym i ile są 
niezbędne do właściwej realizacji zamówienia i spełniają łącznie następujące 
warunki: 

http://www.lamar.com.pl/


   

LAMAR Sp. z o.o. 

Smardzów 30C 

56-400 Oleśnica 

NIP: 911 197 54 71 

 

tel. 071/ 39 67 200 

tel. 071/ 39 67 201 

fax 071/ 39 67 203 

 
www.lamar.com.pl      |      biuro@lamar.com.pl 

St
ro

n
a3

 

-  zmiana wynika z przeoczenia istotnych warunków mających wpływ na właściwą 
realizację zamówienia; 
- brak zmiany spowodowałby powstanie istotnej niedogodności i/lub znacznego 
zwiększenia kosztów dla Zamawiającego; 
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 
 

Opis przedmiotu 
zamówienia: 
 

Przedmiotem zapytania jest  budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz 
z częścią socjalno-biurową i szybem towarowym. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Wykonanie konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu, w tym: 

1.1. Roboty ziemne 
1.2. Wykonanie fundamentów 
1.3. Wykonanie konstrukcji żelbetowej 
1.4. Wykonanie konstrukcji stalowej 

2. Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku (część produkcyjno-
magazynowa), w tym: 

2.1. Pokrycie dachowe 
2.2. Elewacje zewnętrzne (z podziałem na strony) 
2.3. Bramy i drzwi 
2.4. Posadzki betonowe 
2.5. Stolarka okienna  
2.6. Ściany wewnętrzne 
2.7. Roboty wykończeniowe 

3. Wykonanie instalacji wewnętrznych, w tym: 
3.1. Instalacja elektryczna (instalacja siłowa oraz oświetleniowa) 
3.2. Instalacja odgromowa 
3.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna 
3.4. Instalacja grzewcza 
3.5. Budowa i wyposażenie kotłowni  

4. Prace budowlano-wykończeniowe (część socjalno-biurowa), w tym: 
4.1. Ściany wewnętrzne 
4.2. Instalacja elektryczna  
4.3. Instalacja wodno-kanalizacyjna 
4.4. instalacja C.O. (grzejniki konwektorowe) 
4.5. Roboty wykończeniowe 

5. Wykonanie szybu transportowego 
5.1. Budowa szybu windowego 
5.2. Montaż dźwigu towarowego (winda, platforma) 

6. Wykonanie instalacji zewnętrznych  
7. Zagospodarowanie terenu wokół hali 
 
Powyższe prace zostaną wykonane na podstawie projektu budowlanego 
będącego w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Zamawiający przekaże w/w projekt potencjalnym oferentom, którzy zgłoszą się 
osobiście w celu odbioru niniejszego zapytania ofertowego w siedzibie 

http://www.lamar.com.pl/
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Zamawiającego, po podpisaniu przez nich klauzuli poufności stanowiącej 
załącznik do niniejszego zapytania. 
 

Pochodzenie 
wykorzystanych do 
budowy materiałów i 
środków trwałych: 

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów budowlanych nowych jak 
również pochodzących z recyklingu o ile posiadają one niezbędne atestu oraz 
spełniają wymagania techniczne projektu inwestycji. 
Zamawiający dopuszcza jedynie wykorzystanie fabrycznie nowych środków 
trwałych i wyposażenia objętego umową.  
 

Obligatoryjne warunki 
udziału Wykonawcy w 
postępowaniu: 

1. Wymagane dokumenty: 
- Formularz ofertowy wraz z zestawieniem kosztów. 
2. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania udokumentowanych 
uprawnień do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Oferent powinien 
wraz z ofertą przedstawić kserokopię dokumentów (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Oferenta), jeżeli ich posiadanie nie wynika wprost z przepisów 
prawa Oferent może dołączyć w/w kserokopie do oferty, i/lub ująć jednoznacznie 
w treści oferty, że posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.  
3. Wiedza i doświadczenie: 
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia. Spełnienie niniejszego kryterium powinno nastąpić 
poprzez złożenie oświadczenia Oferenta. 
4. Potencjał techniczny: 
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym 
niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Spełnienie niniejszego 
kryterium powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia Oferenta. 
5. Potencjał kadrowy: 
Wykonawca musi dysponować personelem zdolnym do terminowej  
i  prawidłowej realizacji zamówienia. Spełnienie niniejszego kryterium powinno 
nastąpić poprzez złożenie oświadczenia Oferenta. 
6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej terminowe i prawidłowe wykonanie zamówienia. Spełnienie 
niniejszego kryterium powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia Oferenta. 
7. Wizja lokalna: 
Wykonawca  przed złożeniem oferty zostaje zobligowany przez Zamawiającego 
do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia w celu poznania 
specyfiki terenu oraz weryfikacji pomiarów w celu należytego wykonania prac 
ofertowych. Spotkanie będzie możliwe w miejscu realizacji inwestycji w terminie 
umówionym z Zamawiającym (w okresie trwania postępowania ofertowego, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00). 
 

Kryteria oceny: Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi na podstawie oceny przeprowadzonej 
na podstawie analizy informacji zawartych w zebranych ofertach w odniesieniu 
do następujących kryteriów wyboru: 
1. Cena łączna netto (waga 60 %, max 60 pkt.) 
2. Okres gwarancji powykonawczej (waga 10%, max 10 pkt.) 

http://www.lamar.com.pl/
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Przy czym minimalna wymagana gwarancja wynosi 24 miesiące. 
3. Termin realizacji inwestycji (waga 20%, max 20 pkt.) 
Przy czym nie więcej niż 24 miesiące. 
4. Wysokość kaucji gwarancyjnej (waga 10%, max 10 pkt.) 
Przy czym minimalna wartość wynosi 2,5% wartości umowy. 
 
Łączna ilość punktów: 100 
Łączna waga: 100 % 

Opis sposobu 
przyznawania punktów 
w poszczególnych 
kryteriach: 

Punkty w ramach kryteriów będą przyznawane wg następujących formuł: 
1. Cena łączna netto 
(łączna cena netto najtańszej oferty/ łączna cena netto badanej oferty)*waga 
2. Okres gwarancji powykonawczej 
(okres gwarancji z badanej oferty/ okres najdłuższej gwarancji z uzyskanych 
ofert)*waga 
3. Termin realizacji inwestycji 
(okres najkrótszej realizacji z uzyskanych ofert/okres z badanej oferty)*waga 
4. Wysokość kaucji gwarancyjnej 
(wysokość kaucji badanej oferty/wartość najwyższej kaucji z uzyskanych 
ofert)*waga 
 

Warunki dodatkowe: 1. Oferent złożył ofertę na dowolnym formularzu ofertowym, niemniej 
przekazując komplet informacji wymaganych na mocy niniejszego zapytania. 
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby zestawienie kosztów zostało 
przygotowane na podstawie grup wydatków (zadań) przedstawionych w zakresie 
zamówienia. 
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów i technologii równoważnych 
względem użytych w dokumentacji projektowej pod warunkiem spełnienia przez 
nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru. Ciężar wykazania zachowania równoważności 
spoczywa na Wykonawcy. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
4. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
 

Wymagane 
oświadczenia Oferenta: 
 

1.Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z 
Zamawiającym. (Załącznik nr 1. do niniejszego zapytania). 
2.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności/czynności 
związanych z realizacją zamówienia (jeśli wynika z prawa). 
3.Oświadczenie potencjalnego Wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia 
pozwalających na wykonanie zamówienia. (Fakultatywnie Oferent może załączyć 
listy referencyjne lub prezentacje wykonanych realizacji – ich brak nie stanowi 
powodu do niespełnienia kryterium). 
4.Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego gwarantującego 
terminową i prawidłową realizację zamówienia. 
5.Oświadczenie o posiadaniu potencjału personalnego gwarantującego 
terminową i prawidłową realizację zamówienia. 
6.Oświadczenie o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej, gwarantującej 
terminową i prawidłową realizację zamówienia. 

http://www.lamar.com.pl/
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Treść oświadczeń, o których mowa w pkt. 2-6 znajduje się w Załączniku nr 2. do 
niniejszego zapytania). 
 
7. Klauzula poufności (Załącznik nr 3.) 
 
Jednocześnie złożenie przez Oferenta podpisu i pieczęci pod zapytaniem jest 
jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków niniejszego zapytania 
ofertowego. 

Postanowienia 
dodatkowe: 

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające wszystkie kryteria zawarte w 
niniejszym zapytaniu oraz złożone przed upływem terminu zbioru ofert oraz 
złożone z zachowaniem opisanej formy złożenia oferty. 
2. Podane w zestawieniu kosztów ceny powinny być w walucie polskiej w 
kwotach netto. 
 

Wykaz załączników: Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
Oferenta z Zamawiającym. 
Załącznik nr 2. Oświadczenia Oferenta o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu ofertowym. 
Załącznik nr 3. Klauzula poufności. 
Załącznik nr 4. Dokumentacja budowlana (projekt) – dostępna na wniosek 
oferenta po podpisaniu klauzuli poufności.  
 

Pieczątka i podpis 
Zamawiającego: 

Data:                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                        Pieczęć i podpis Zamawiającego 
 

 
Poświadczenie 
osobistego odbioru 
zapytania przez 
Oferenta: 

 
„Oświadczam, że niniejsze zapytanie ofertowe składające się z 6 
ponumerowanych stron oraz 4 ponumerowanych załączników, odebrałem 
osobiście w siedzibie Zamawiającego w Smardzowie w dniu ………………………………  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się, rozumiem i akceptuję warunki 
zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.” 
 
 
Data:                                                                           
 
 
 
 
                                                                         Pieczęć i podpis Odbierającego  

http://www.lamar.com.pl/

