FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz
wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach w ramach Osi
priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00 zawartej dnia 23.10.2013

Łódź, dn. 04.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź
Regon: 471014170
NIP:
7250013378
2. Tryb postępowania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawa zamówieo publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ) w trybie
zapytania ofertowego z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej www.nowaszkola.com oraz w
siedzibie Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową.
Lokalizacja inwestycji – Zakład produkcyjny Nowa Szkoła.
Adres inwestycji – 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyoska 5/7, Obręb K13, działki
6/20, 6/12, 6/2
Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul.
POW 25, 90-248 Łódź i jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym do
wzięcia udziału w postępowaniu.
W razie wystąpienia wątpliwości związanych z przygotowaniem oferty, oferent może
zwrócid się na piśmie do zamawiającego o udzielenie stosownych wyjaśnieo.
4. Termin realizacji zamówienia:
Oczekiwany termin realizacji zamówienia: do kooca maja 2015 roku
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5. Warunku udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się oferenci, którzy:
 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych przedmiotem zamówienia.
 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.
 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
 W ciągu trzech ostatnich lat zrealizowali minimum 3 kontrakty budowlane o
wartości co najmniej 2 mln PLN netto.
 Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

6. Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent ma prawo złożyd tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
b) Ofertę należy złożyd na wzorze formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy wypełnid w
języku polskim w formie pisemnej nieścieralnym atramentem, na maszynie do
pisania lub komputerze.
c) Formularz ofertowy musi byd podpisany przez osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeo woli ze skutkiem zaciągania zobowiązao w imieniu
Oferenta (wraz z ofertą należy przedłożyd właściwe dokumenty rejestrowe).
d) Oferent wraz z ofertą związany jest przedstawid dokumenty potwierdzające
prawidłowe wykonanie kontraktów budowlanych w ciągu ostatnich 3 lat o
wartości powyżej 2 mln PLN netto
f) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Podana w ofercie cena jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia.

7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składad na adres poczta@nowaszkola.com, listownie pocztą lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego: 90-248 Łódź, ul. POW 25
Termin składania ofert: 24.07.2014
Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
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Zamawiający zastrzega sobie możliwośd wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie
tym powiadomi Oferentów zamieszczając stosowną informację na firmowej stronie
internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznym.
8. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium wyboru

Znaczenie
100 %

Cena
Kryterium ceny będzie oceniane wg wzoru :
Gdzie:

C=Cw/Cr x 100
Cw – wartośd oferty najkorzystniejszej w
zbiorze
Cr – wartośd oferty rozpatrywanej
C – ilośd punktów przyznana ofercie

Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia netto
Oferty wyrażone w walucie innej niż PLN będą przeliczane za złotówki po kursie
średnim NBP z dnia dokonywania wyboru.

9. Informacje dodatkowe:
a) Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym przez niniejsze
zapytanie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany warunków zamówienia lub
unieważnienia postępowania.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na przedmiot zamówienia.
d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie wyjaśnieo dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośd
ceny.
e) W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie,
mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,
Zamawiający ma prawo odrzucid daną ofertę.
f) Kontakt z Zamawiającym: p. Przemysław Bartniak tel. 603 764 167
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Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz
wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach w ramach Osi
priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00 zawartej dnia 23.10.2013

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

……………………………………., dn. …………………………… r.

FORMULARZ OFERTY
W imieniu firmy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa, adres siedziby Oferenta, NIP, REGON, dane teleadresowe / ewentualnie czytelna pieczęd)

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy istniejącego zakładu o halę
produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z dokumentacją projektową
w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz
wdrożenie do produkcji mebli do sal dydaktycznych „Klasa XXI wieku” realizowanego w ramach w ramach Osi
priorytetowej III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Składam(y) niniejszą ofertę na następujących warunkach:
1.

Oferuję realizację zamówienia za kwotę:
Rodzaj zakupu
Budowa hali
produkcyjnej

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Budowa kotłowni
Budowa nawierzchni
utwardzonych
2.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do
niego zastrzeżeo oraz akceptuję warunki w nim zawarte.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności objętych przedmiotem zamówienia.
Oświadczam, iż posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Gwarancja na wykonane prace wynosi …………………… miesięcy.
Termin ważności oferty: ………………..dni od upływu terminu składania oferty
W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Załączniki do oferty:
a. dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie kontraktów budowlanych
w ciągu ostatnich 3 lat o wartości powyżej 2 mln PLN netto
b. Aktualny wypis z KRS/EDG ważny na 6 miesiące od daty składania oferty

………………………….……..…………………

.………………………….……..………………….

(Miejscowośd, data )

(podpis czytelny i pieczęd )
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