Łódź, data 2018-01-03

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE 9/2018

Stone Master SA
Ul. Dubois 117/199
93-465 Łódź

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.:

Wprowadzenie na rynek nowej rodziny strukturalnych paneli elewacyjnych z gipsu lub betonu
zdobionych drukiem cyfrowym

Spółka zaprasza do składania ofert na:

Nabycie robót i materiałów budowlanych

Kod CPV:
452132250 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 – Roboty izolacyjne
45330000 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45400000 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
42123400-1 Sprężarka powietrza - kompresor
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1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Stone Master SA
Ul. Dubois 117/199
93-465 Łódź

godziny pracy:

8.00-16.00

strona internetowa:

www.stonemaster.pl

nr telefonu:

0048 42 213 21 12, 0048 536 303 039

e-mail

ilona.gierach@stonemaster.pl

NIP:

817-10-05-244

2. Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość
przeprowadzenia negocjacji. Celem złożenia prawidłowej oferty należy wypełnić załączony formularz
ofertowy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych w związku z modernizacją i
adaptacją części hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej ok. 250 m2, lokalizacja: Łódź, ul. Dubois
117/119.
Wszystkie prace związane z inwestycją wymagają wykonania projektów wykonawczych w
poszczególnych branżach przez uprawnionych projektantów.
Zamawiający udostępni zainteresowanym Oferentom dokumentację techniczną w postaci Rysunków
Technicznych przekazanej w wersji elektronicznej, po wcześniejszym mailowym potwierdzeniu chęci
udziału w postępowaniu przetargowym oraz potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, na adres: ilona.gierach@stonemaster.pl.
Zakres prac obejmuje:
•

Instalacje elektryczne

- Ułożenie kabla 5x240 mm2, długość całkowita trasy kabla około 190mb
- Przygotowanie trasy koryt kablowych na długości 140 m
- Podłączenie kabla w Stacji Trafo
- Oświetlenie nad linią
Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania drukarki należy układać w korytkach. Przejścia
przez ściany i stropy muszą być chronione w przepustach rurowych.
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•

Instalacja wodna

- Wykonanie 2 przyłączy wody bieżącej z istniejącej rury (średnica około 80mm) na ścianie hali na
wysokości 4m w arkusz dół na wysokość około 1,2m z zaworem.
•

Kanalizacja technologiczna

- Kanał ze spadkiem około 3-4% pod maszyną przykryty kratą do zasobnika. Kanalizacja technologiczna
wyprowadzona na zewnątrz. Wykonanie studzienki zbierającej – separator.
•

Instalacje sprężonego powietrza

- Kompresor sprężarki śrubowej, ciśnienie robocze 8bar, moc ok. 17kW, kompresor trójfazowy
- Długość instalacji 62m
- W pomieszczeniu kompresora do wykonania światło, grzejnik, drzwi, posadzka około 10m2.
•

Przygotowanie kabiny klimatyzowanej

- Kabina w konstrukcji stalowej obudowana płytą warstwową grubości 100mm z rdzeniem wełny
mineralnej posiadająca 3 sztuki drzwi. Kabina ok. 48 m2 o wysokości 4 m
- Elementy kabiny z demontażu części hali dojrzewalni gipsu
- Wyposażenie kabiny: oświetlenie i klimatyzacja (wymagana temperatura w kabinie 25-35 st. C,
wilgotność względna bez kondensacji 30-80%), 3 drzwi.
•

Instalacja LAN

- Doprowadzenie sieci internetowej do miejsca nowej linii.
•

Prace dodatkowe

- Demontaż konstrukcji wsporczej podwieszanego sufitu nad linią drukującą.
Wszystkie materiały i urządzenia montowane w obiekcie i na zewnątrz musza posiadać atesty i
certyfikaty dopuszczające ich stosowanie jako materiałów budowlanych w Polsce, o ile przepisy te nie
stanowią inaczej.
Wszystkie instalacje objęte tym opracowaniem winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi
polskimi przepisami i normami.
Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
452132250 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 – Roboty izolacyjne
45330000 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
45400000 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
42123400-1 Sprężarka powietrza - kompresor
Gwarancja minimum 2 lata (24 miesiące).
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4. Termin realizacji zamówienia – (zakończenia budowy)
20.02.2018

5. Miejsce dostawy
Stone Master SA
Ul. Dubois 117/119
93-465 Łódź

6. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8.2 Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest

przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.
9. W celu złożenia prawidłowej oferty każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć:
Wypełniony formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Tadeusz Kończyński – tadeusz.konczynski@stonemaster.pl
Henryk Ryczek – henryk.ryczek@stonemaster.pl
Ilona Gierach – ilona.gierach@stonemaster.pl
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11. Miejsce i termin złożenia oferty.
a)

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego: Stone Master SA, ul.

Dubois 117/199, 93-465 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres: ilona.gierach@stonemaster.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2018 r.
b)

W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data odbioru poczty przez

Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty mailem – data i godzina wpływu maila
c)

Oferty które wpłyną po ww. terminie zostaną odrzucone i niedopuszczone do oceny.

12. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.01.2018 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje
publicznego otwarcia ofert.

14. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.

Rodzaj Kryterium

Punktacja

Sposób oceny

1.

Cena

Od 0 do 100

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny
badanej oferty mnożony przez 100

Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub EUR. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny
podatek VAT i cenę brutto.

15. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej
umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień
dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej
w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem
zamówienia.
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16. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem
lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi
i

w

imieniu

przeprowadzeniem

beneficjenta

procedury

czynności

wyboru

wykonawcy

związane
a

z

przygotowaniem

wykonawcą,

polegające

w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

17. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postepowaniu
zamówień publicznych dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z
podstawowym przedmiotem zamówienia.

18. Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów
szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów
technicznych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,
2) unieważnienia postępowania,
3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie
środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
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