
Włocławek,  22.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/05/2017/UE

 I. ZAMAWIAJĄCY 
    
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Prace i materiały budowlane - budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową oraz 
biurowo - socjalną o powierzchni całkowitej zabudowy około 1965 m2 (powierzch-
nia użytkowa około 1805 m2) – miejscowość Pikutkowo (działka nr ewid. 117/11), gm. 
Brześć Kujawski – na podstawie decyzji Pozwolenie na budowę nr 42/2017 z dn. 
31.01.2017 r., zgodnie z Projektem budowlanym. 

wraz z
 
2. 2. Systemem do odzysku ciepła – rekuperacją w ww. hali produkcyjnej z częścią ma-

gazynową oraz biurowo-socjalną.

Opis przedmiotu zamówienia:

Ad. 1 Obiekt/ hala produkcyjna z częścią magazynową oraz biurowo-socjalną:
Budowa hali produkcyjnej z częścią magazynową, biurowo-socjalną oraz niezbędną in-
frastrukturą towarzyszącą – całość na podstawie Projektu budowlanego zgodnie z pra-
womocną decyzją nr 42/2017 z dnia 31.01.2017r. wydaną przez Starostę Włocławskiego.

Powierzchnia całkowita zabudowy:1965,20 m2
Powierzchnia użytkowa: 1805,10 m2  
Kubatura: 14 446,00 m3

Część produkcyjno-magazynowa:                                     
na rzucie prostokątnym, jako budynek niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji lek-
kiej stalowej z obudową z płyt warstwowych            
dach jako dwuspadowy, pokrycie z płyt warstwowych z naświetlami 
posadzka przemysłowa beton klasy min C20/2

Część biurowo-socjalna:                    
budynek jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z da-
chem jednospadowym
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Ad. 2 Rekuperacja (system do odzysku ciepła):

Część produkcyjno-magazynowa:
Centrala rekuperacyjna o wydajności min. Ln/w=8000/8000 m3/h

Część biurowo- socjalna:
Centrala rekuperacyjna  o wydajności Ln/w=700/700 m3/h    
Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej wraz z niezbędną izolacją termiczną

Sterowanie automatyczne
System niezbędny w celu zapewnienia w planowanej do budowy hali produkcyjnej spraw-
nego systemu wentylacji i odzysku energii cieplnej. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu moż-
liwe będzie ograniczenie strat ciepła spowodowanych instalacją wentylacyjną. Rozwią-
zanie to wpłynie na oszczędności w zakresie zużycia energii oraz dostarczanie czystego  
i świeżego powietrza na halę podczas cyklu produkcyjnego.

Kod CVP: 
45000000-7 Roboty budowlane
42500000-1 Urządzenia chłodnicze i wentylacyjne 

III. OCENA OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

cena brutto wykonania zamówienia – 80%, - liczba punktów w kryterium będzie przyzna-
wana według podanego poniżej wzoru 
P= Pmin/P x 80% x 100 pkt

Termin realizacji zamówienia (w tygodniach) - 20%, - liczba punktów w kryterium będzie 
przyznawana według podanego poniżej wzoru
T= Tmin/T x 20% x 100 pkt

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. W ofercie proszę podać cenę netto i brutto za poszczególne elementy wymienione  

w pkt. II (tj. pkt. 1 i 2).        
3. Projekt budowlany oraz przedmiary (celem sporządzenia oferty/wyceny) zostały udo-

stępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego. W celu zapoznania się z ww. doku-
mentami Zamawiający zaprasza oferentów do swojej siedziby, codziennie w dni robo-
cze po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania/wizyty. W sprawie umówienia 
na spotkanie proszę  o kontakt pod numerem  telefonu +48  54 231 07 77 .

4. Termin składania ofert: do 23.06.2017 r., do godz. 16.00.

Oferty należy złożyć w firmie:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  TELE-MAX
P. Wasielewski, U. Wasielewska sp. jawna 
ul. Krzywa Góra 28                        
87-800 Włocławek   
tel.: 54 231 07 777
e-mail: sekretariat@tele-max.pl
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osobiście (wpływ do 23.06.2017 r.) lub drogą pocztową (wpływ do 23.06.2017 r.) lub ema-
ilem na adres: sekretariat@tele-max.pl (wpływ do 23.06.2017 r.).

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Wasielewski pod  adresem e-mail:
przemyslaw.wasielewski@tele-max.pl

5. Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2018 r.
6. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim. pod rygorem nieważności.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego pod rygorem nieważności.
8. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
9. W ofercie należy zawrzeć informację w formie oświadczenia o braku powiązań osobo-

wych oraz kapitałowych z Zamawiającym (wzór w załączeniu do niniejszego zapytania).
10.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Za-
mawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności zwią-
zane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  
w szczególności na: 

  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  
  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych, 
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  
  pełnomocnika, 
  d) 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.
11. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycz-

nia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1655 z późn. 
zm.).

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, czy wy-
datki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przy ocenie ofert bez 
podania przyczyny.


