
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/3/14

Zakup jest planowany w ramach Projektu pt.:

”Wdrożenie do produkcji innowacyjnego złącza budowlanego 

domów energooszczędnych”

który uzyskał dofinansowanie w ramach 

Działania 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.04.06.00-24-023/12-00

Nazwa  i  adres  zama-
wiającego: 

Dream Art Home Sp. z o.o.

ul. Bystrzańska 98,

43-300 Bielsko - Biała

Tryb  udzielania  za-
mówienia: 

Konkurs ofert

Data ogłoszenia zapy-
tania ofertowego:  

20.03.2014 r.

Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 04.04.2014 r. do godziny 10.00.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta.

Opis  przedmiotu  za-
pytania ofertowego:

Niniejsze  zapytanie  ofertowe dotyczy  budowy hali  produkcyjnej
wraz z częścią technologiczną oraz kontenerem socjlanym na dział-
ce nr 2/14 położonej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Bielsku-
Białej.

Projekt budowlany oraz inne potrzebne dokumenty i wymagane za-
łączniki do sporządzenia oferty dostępne są w siedzibie zamawiają-
cego:  ul. Bystrzańska 98, 43-300 Bielsko – Biała. 

Zakres  prac  obejmuje  wykonanie  zgodnie  z  projektem budowla-
nym hali produkcyjnej jednonawowej w konstrukcji stalowej bez
podpiwniczenia wraz z instalacjami oraz pomieszczeniem kotłowni
i kontenerem socjalnym. 

Podstawowe parametry:
 Powierzchnia zabudowy: 1 029,82 m2

 Powierzchnia kontenera: 14,86 m2

 Powierzchnia użytkowa hali: 875,50 m2
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 Powierzchni użytkowa kotłowni: 122,00 m2

 Powierzchnia użytkowa kontenera socjalnego: 12,5 m2

 Kubatura hali: 8893,0 m3

 Gabaryty:  
- hala 49,0 m x 18,30 m x 9,62 m

- kotłownia, zas., zasieki na wióry 6,40 m x 20,80 m x 4,70
m 

Fundamenty: ława i płyta żelbetowa, beton B-20 stal AIII, rzędna
posadowienia 0,00 = 312,80 mnpm, ściany fundamentowe grubości
20 cm z bloków betonowych na zaprawie cementowej z warstwą
ocieplenia styrodurem 10 cm, 1,0 m od 0,00 poniżej izolacji pozio-
mej

Konstrukcja nośna hali: ramy stalowe z stalowymi belkami pod-
suwnicowymi

Ściany zewnętrzne: płyty systemowe stalowe warstwowe

Dach: w konstrukcji stalowej na płatwiach zimnogietych Z, pokry-
ty systemowymi płytami warstwowymi stalowymi

Stolarka  okienna: aluminiowa,  szyby  komorowe  o  wsp.  0,9
w/m2xk

Stolarka drzwiowa: aluminiowa, bramy systemowe 

Posadzki: betonowe

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma ecodeck, pionowa ecodeck

Izolacje termiczne: styrodur 10 (fundamenty)

Wentylacja grawitacyjna: 4 szt. wentylatorów typu CAGI dn 300
w kalenicy dachu

Wentylacja mechaniczna: 6 wymian na godzinę w czasie pracy li-
nii technologicznej wykonywana przez instalację odwiórowania li-
nii technologicznej

Bunkier kotłowni: żelbetowa skrzynia monolityczna, beton B-25
stal AIII

Prace obejmują także  wykonanie instalacji  elektrycznej,  sanitar-
nej, grzewczej, odgromowej oraz przeciwpożarowej.

Termin  realizacji
przedmiotu oferty: 

II/III kwartał 2014 r. 

Kryteria wyboru ofer-
ty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następu-
jące kryteria:

1. cena – 50 pkt. (50%)

2. doświadczenie – 30 pkt. (30%)

3. okres udzielonej gwarancji – 20 pkt. (20%)
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1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana
według poniższego wzoru:

 x 50 pkt. gdzie

Pi  - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin – najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zapro-
ponowanych przez wszystkich oferentów

Ci - cena całkowita oferty nr „i”

2. Liczba punktów w kryterium „doświadczenie” będzie przy-
znawana według poniższego schematu

0 pkt. – brak doświadczenia w realizacji inwestycji o po-
dobnych charakterze

10 pkt.   – liczba zrealizowanych  inwestycji  o podobnym
charakterze <1,3) 

20 pkt.   – liczba zrealizowanych  inwestycji  o podobnym
charakterze <3,5)

30  pkt.  –  liczba  zrealizowanych  inwestycji  o  podobnym
charakterze powyżej 5

3. Liczba punktów w kryterium „okres udzielonej gwarancji”
będzie przyznawana według poniższego schematu

0 pkt. – długość gwarancji poniżej 2 lat

5 pkt.  – długość gwarancji 2 lata

10 pkt.  – długość gwarancji powyżej 2 lat i poniżej 3 lat

20 pkt. – długość gwarancji równa lub większa 3 lata

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru ofer-
ty. W przypadku, gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów
jego oferta może zostać uznana za nieważną lub w ocenie zostanie
przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferta  musi  zawierać
następujące elementy

 Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr
KRS/EDG), 

 Datę przygotowania i termin ważności oferty,
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 Zakres i szczegółowy opis oferowanych produktów w ra-
mach oferty,

 Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu
ofertowym kryteriów wyboru oferty,

 Cenę całkowitą netto i brutto,

 Warunki i termin płatności,

 Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail),

 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Brak  jakiegokolwiek  z  wyżej  wymienionych  elementów  może
skutkować odrzuceniem oferty.

Sposób  składania
oferty:

Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie na adres: js@post.pl  lub  laduraj@vp.pl

2. W wersji papierowej do siedziby firmy: ul. Bystrzańska 98,
43-300 Bielsko – Biała.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Li-
czy się data wpłynięcia oferty do firmy.

Wraz z ofertą musi zostać przesłane na adres Zamawiającego potwierdzenie wpływu za-

pytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofer-

towego z adnotacją „Wpłynęło dnia …” oraz pieczęcią firmową Oferenta i  podpisem

osoby upoważnionej ze strony Oferenta).

W ramach realizacji projektu nadesłane oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do

właściwej instytucji publicznej.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan :

Jarosław Setla : tel : 508 236 395 , e-mail : js@post.pl

 Antoni Duraj: tel.: 604 267 805, e-mail: laduraj@vp.pl.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń przy

ul. Bystrzańskiej 98, 43-300 Bielsko – Biała.
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