ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna
projektu pn. Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla
przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał
Pankowski Spółka Jawna współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.5
Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji
zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację robót
budowlanych.
1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego
SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna
ul. Stanisława Rogalskiego 7/8
73-110 Stargard
e-mail: scanwir@poczta.fm
tel/fax 91 576 28 16
tel.kom. 512321142, 512321143, 512321144.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym:
Projektowany obiekt składa się z dwóch wyraźnie odmiennych architektonicznie brył, które
tworzą funkcjonalnie połączony ergonomiczny układ: miejsca produkcji (hala o konstrukcji
stalowej) oraz zaplecza socjalno-biurowego z częścią magazynową (budynek
zaprojektowany w technologii tradycyjnej).
Zaplecze socjalno-biurowe z częścią magazynową:
Budynek zaplecza socjalno-biurowego zaprojektowany został jako dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony z dachem płaskim docieplonym wełną mineralną i pokrytym papą
termozgrzewalną. Część socjalno biurowa jest niezbędna do wdrożenia innowacji, ponieważ
będzie ona wykorzystywana do czynności związanych z organizacją produkcji np.
zamawianie materiałów, surowców, weryfikacja stanów magazynowych. Część ta będzie
służyła również w celach marketingowych i sprzedażowych. W budynku będzie wydzielone
archiwum dokumentacji firmy a także część socjalna dla obecnych i przyszłych pracowników.
W budynku będzie wydzielony także dział technologiczny i kontrolujący jakość
wykonywanych produktów.
Hala produkcyjno-magazynowa:
Projektowana hala jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, jednonawowym, z
dachem dwuspadowym o nachyleniu połaci 8°. Konstrukcja obiektu – stalowa. Układ nośny
hali stanowią dwuspadowe wiązary kratowe oraz belki oczepowe (ściany szczytowe), oparte
przegubowo na słupach stalowych zamocowanych w stopach fundamentowych. Rozpiętość
osiowa układów ramowych wynosi 14,25m; rozstaw osiowy ram = 4,4m i 3,055m. Wysokość
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hali od poziomu posadzki do kalenicy wynosi 6,98m.
Charakterystyka budynku
a. powierzchnia zabudowy: 993,91m2
b. powierzchnia użytkowa: 1108,86m2 (hala produkcyjno-magazynowa: 675,37 m2,
zaplecze biurowo-socjalne: 433,49 m2).
c. kubatura: 6416,92m3
d. długość obiektu: 47,815m
e. szerokość: 15,01m i 32,435m
f. wysokość części socjalno - biurowej: 7,89m
g. wysokość hali od poziomu terenu do kalenicy: 6,98m
Wykaz wydatków w jakie powinny być pogrupowane pozycje kosztorysu ofertowy.
a. Roboty budowlane
b. Układ komunikacyjny
c. Branża sanitarna
d. Branża elektryczna
Elementem zapytania jest projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę – w oparciu o który
należy opracować kosztorys ofertowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)
Nie dotyczy
4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
- cena
- termin wykonania

98%
2%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Ilość punktów = 98 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 2 x (termin
najkrótszy/termin oferty badanej)
6 . Termin składania ofert
Termin składania ofert mija w dniu 12.01.2017 o godz. 9.00
7. Informacje na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu udział wziąć mogą jedynie podmioty nie powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Do przedkładanej oferty należy wobec powyższego załączyć
podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
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8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie.
9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli
dotyczy)
1. Oferta powinna zawierać:
pełną nazwę oferenta,
adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe,
cena netto / brutto
termin ważności oferty (min. 60 dni),
propozycję gwarancji – wymagana gwarancja nie krótsza niż 24 miesięcy od
podpisania protokołu odbioru
f) termin realizacji (max 8 miesięcy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie od
dnia przekazania wykonawcy placu budowy)
g) pozycje kosztorysu ofertowego powinny być pogrupowane w następujące wydatki:
- roboty budowlane
- układ komunikacyjny
- branża sanitarna
- branża elektryczna
a)
b)
c)
d)
e)

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach licząc od terminu składania ofert.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: scanwir@poczta.fm lub w
wersji papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem ul. Narzędziowa 23/25, 70-807
Szczecin, nie później niż do dnia 12.01.2017 godz. 9.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu
13.01.2017 o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Pytania dotyczące zapytania proszę kierować do:
Łukasz Wojtkun
nr tel.: 512-321-143.
e-mail: scanwir@poczta.fm
Potwierdzam odbiór zapytania ofertowego wraz z załącznikami niezbędnymi
przedstawienia oferty:
1. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
2. Projekt budowlany
3. Pozwolenie na budowę

....................................
.

(miejscowość i data)

do

....................................

Pieczęć oraz podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 1

............................
Pieczęć Wykonawcy

………………………………………….
Dane wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że nie jestem powiązany/a z SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski
Spółka Jawna osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 pozostawaniu 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.

....................................
.

(miejscowość i data)

....................................

Podpis Wykonawcy
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