
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

NR ZO/2/2017 

Z DNIA  28/  09 / 2017 

 

na: Budowę hali stalowej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych –  

do projektu: Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb 

działu badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych 

proekologicznych maszyn energetycznych w firmie Neodynamic 

 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Neodynamic Sp. z.o.o. 

ul. Krótka 4, Tyniec Mały 

55-040 Kobierzyce 

NIP 8961532357 Regon: 022003642 

Tel. 509 736 624 E-mail biuro@neodynamic.pl 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 (autor wytycznych -  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

1) Kody CPV: 

 44000000-0  Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 

wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

44112000-8 Różne konstrukcje budowlane 

44112410-5 Konstrukcje dachowe 

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji 

44212317-4 Konstrukcje rusztowań 

45000000-7 Roboty budowlane 

2) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali stalowej w 
Biskupicach  Podgórnych na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz realizacja robót budowlanych 
w oparciu o opracowaną dokumentację. 

3) Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy: 

Etap 1 – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, 
uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Etap 2 – wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną 
dokumentację projektową. 

4) Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację zapytania ofertowego tj. 

dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby 
przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności zapytanie ofertowe 
wraz z załącznikami, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie 
procedury stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego, wyszczególnionymi we 
wszystkich przesłanych i opublikowanych na stronie DIP pismach. 

5) Podstawowe (minimalne) wymagania Zamawiającego (założenia): 
a)    obciążenia wiatrowe: 1 strefa powierzchnia zabudowy: 600m2 (450m.kw powierzchnia 

hali, 150m. kw. powierzchni biurowej); 
b)   obciążenia śniegowe: 1 strefa Szerokość zewnętrzna: 15mb; 



 
c)   rodzaj dachu: dwuspadowy symetryczny, długość zewnętrzna: 40mb; 

d)   kąt pochylenia dachu: 12o. Wysokość zewnętrzna ściany bocznej: 4.5mb; 
e)   konstrukcja 

-  konstrukcja stalowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1090-2 i EXC-2 (jakość 
spoin C); 

-  ramy główne: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o przekrojach 
otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i S355JR; 

-  ramy szczytowe: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o przekrojach 
otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i S355JR; 

-  płatwie dachowe i rygle ścienne: kształtowniki zimnogięte (zimnowalcowane) o 

przekrojach otwartych/zamkniętych w gatunkach stali S280GD i S320GD/S235JR i 
S355JR; 

-  stężenia/wzmocnienia poprzeczne: pręty okrągłe napinane śrubami rzymskimi 
-  zabezpieczenie antykorozyjne (cynkowanie) - cynkowanie wykonane zgodnie z 

normami PN-EN 10346/PN-EN 1461 (główne układy konstrukcji 
nośnej/konstrukcja drugorzędowa); 

f)   obudowa dachu 
-  płyta warstwowa w kolorze RAL z podst. palety producenta; 

-  izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym; 
-  grubość: 120mm; 
-  klasa ognioochronności: NRO; 
-  grubość blach (okładzin) zewnętrznych/wewnętrznych: 0.5mm/0.4mm; 
-  współczynnik przenikania ciepła: Uc [W/m2K] = 0.19; 

g)   obudowa ścian 
-  płyta warstwowa w kolorze RAL z podst. palety producenta; 
-   izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym; 
-  grubość: 100mm; 
-  klasa ognioochronności: NRO; 
-  grubość blach (okładzin) zewnętrznych/wewnętrznych: 0.5mm/0.4mm; 
-  współczynnik przenikania ciepła: nie mniej niż Uc [W/m2K] = 0.22; 

-  mocowana w układzie pionowym; 
h)   brama segmentowa (izolowana) 3750mm/4250mm - 2 szt. 

-  przemysłowa brama segmentowa w kolorze RAL z podst. palety producenta 
-  napęd elektryczny (400V) 
-  panel standardowy (bez przeszkleń) 

-  izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym 

-  grubość: 42mm/44mm 
i)   drzwi ALU 900mm/2000mm - 2 szt. 

-  bezprogowe drzwi aluminiowe (pełne) z samozamykaczem (jednoskrzydłowe) w 
kolorze RAL z podst. palety producenta 

j)   okno ALU 1500mm/1500mm - 2 szt. 
-  okno R/U (rozwierno/uchylne) (dwuczęsciowe) w oprawie aluminiowej w kolorze 

RAL z podst. Palety producenta; 

-  przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne); 
k)   okno ALU FIX 1000mm/3000mm - 2 szt. 

-  okno FIX (stałe) (jednoczęściowe) w oprawie aluminiowej w kolorze RAL z podst. 
palety producenta; 

-  przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne); 
l)   witryna ALU 3000mm/3000mm - 1 szt. 

-  witryna (stała) w oprawie aluminiowej w kolorze RAL z podst. palety producenta; 

-  przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne); 
-  bezprogowe drzwi wejściowe z samozamykaczem (jednoskrzydłowe z ruchomym 

słupkiem) w kolorze RAL z podst. palety producenta; 
-  wymiar: 1200mm/2000mm; 
-  przeszklenie dwuszybowe (szkło bezpieczne); 

m)   świetlik dachowy (łukowy/kalenicowy) 2400mm/24000mm - 1 szt. 

-  stalowa podstawa; 
-  izolacja termiczna rdzeniem poliuretanowym; 
-  grubość: 100mm; 
-  płaski poliwęglan komorowy; 
-  grubość: 16mm; 
-  aluminiowa konstrukcja kopuły; 

n)   system odwodnienia dachu 

-  zewnętrzny system odwodnienia dachu; 
-  rynny stalowe w kolorze RAL z podst. palety producenta; 



 
-  szerokość: 125mm; 

-  rury spustowe stalowe w kolorze RAL z podst. palety producenta: po 4 szt. na 
stronę dachu; 

-  szerokość: 100mm. 
6)   Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. 
7)  Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, 

począwszy od wykonania dokumentacji projektowej poprzez uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę, realizację robót budowlanych oraz wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu 
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

 
 

8)  Planowany termin realizacji zamówienia: do  15/03/2018 

9)  Wykonawca zobowiązany jest: 

a)  wykonać projekt budowlany i projekty wykonawcze w oparciu o pisemne uzgodnienia z 
Zamawiającym, 

b)  przedłożyć dokumentację stosownemu organowi, po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego, celem uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 
c)   uwzględnić w Dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót 

przed dostępem osób trzecich, rozwiązania wszelkich kolizji, 

d)  przedkładać Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, wniosków wraz 
z załącznikami, uzgodnień oraz oryginałów uzgodnień, opinii i decyzji wraz z 
załącznikami, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń O4 lub są 
niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego, 

e)  uzupełniać i poprawiać Dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i 
uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

f)  rozpocząć roboty budowlane po: 

- przekazaniu Zamawiającemu i uznaniu przez Zamawiającego kompletności i 
poprawności wykonania Dokumentacji, 

- uzyskaniu i doręczeniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych: 

1)  

2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu 
roszczeń wynikających z naruszenia przepisów prawa i postanowień umowy przez 

Wykonawcę, jego pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje. Wykonawca 
odpowiada za wszystkie podmioty przy pomocy których wykonuje zobowiązania umowy; 

3) Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 
starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca jest 
zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie realizacji 

usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym; 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w zakresie decyzji rodzących skutki finansowo-terminowe dla realizacji 
kontraktu; 

5) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obecności kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawienia oraz doświadczenie. 

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ZAPYTANIU) OFERTOWYM 

Wykonawca spełni postawiony powyżej warunek udziału jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie 
dysponował następującymi osobami: 

4.1 Kierownikiem budowy branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającym:  

4.1.1. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy i należącym do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego  

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 



 
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni 
spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, 
że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać 
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach 

określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (ustawa z dnia 22 grudnia 
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2016 r., poz. 65); 

 

oraz  

4.1.2.  minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami  budowlanymi polegającymi na 
wykonywaniu prac ogólnobudowlanych  

 

Informacje na temat Personelu Wykonawcy należy przedstawić w załączniku nr 3 Wykazie osób. 

 

5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 
kryteriach: 

Kryterium 1 – Cena oferty brutto (C)– waga kryterium 70% 

Kryterium 2 – Czas realizacji (D)-  waga kryterium 30% 

 

2) Kryterium 1 „Cena oferty brutto” C: 

Kryterium 1 – Cena oferty brutto – będzie obliczona wg poniższego wzoru: 

 

najniższa cena brutto z badanych ofert 

C = ---------------------------------------------------------- x 100 x 70% 

cena brutto oferty badanej 

 

Oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 70 pkt. w Kryterium „Cena oferty”.  Punkty będą 
obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada 
zaokrąglenia – poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę). 

 

3) Kryterium 2 „Czas realizacji” D: 

 

W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów. 

Wykonawca w złożonej ofercie – w formularzu ofertowym wskazuje o ile tygodni skraca 

termin realizacji zamówienia (w tygodniach – tydzień oznacza 7 dni kalendarzowych) w 
stosunku do terminu realizacji wymaganego przez Zamawiającego, wskazanego w zapytaniu 

ofertowym. 

 

             Liczba tygodni skrócenia terminu wskazana w ofercie badanej 

D = -------------------------------------------------------------   x 100 x 30 % 

       Największa liczba tygodni skrócenia terminu wskazana w złożonych ofertach 

 
W przypadku pozostawienia przez Wykonawcę niewypełnionego miejsca w 

Formularzu ofertowym (załącznik nr 1), przeznaczonego na wpisanie skrócenia 

terminu realizacji zamówienia stanowiącego jedno z kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 



 
wskazanym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku oferta Wykonawcy uzyska 

0 pkt. w ramach kryterium 2. 

W celu dokonania oceny oferty w Kryterium 2 Zamawiający w badanej ofercie podzieli 

wskazaną liczbę tygodni (w ofercie badanej) przez najwyższą liczbę tygodni, wskazaną w 

złożonych ofertach, następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium – 30% 

(im wyższa liczba tygodni – im większe skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia - 

tym wyższa liczba uzyskanych punktów). 

4)  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + D 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”, 

D – punkty uzyskane w kryterium „Czas realizacji”. 

 

6. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego  

podmiotom powiązanym z nim 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 związanych z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostaniu 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. 

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w 

żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z Załącznikiem nr 2 

 

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1) Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w 

Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w 
złotych polskich.   

2) Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową netto i brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT. 

W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

3)   Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów usługi. 

4) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmianie ulegnie Wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 

5) Cena ofertowa podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) jest ceną ostateczną, kompletną, 
zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i 
zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia, 
z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej. 

6) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie 
ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 
roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

7) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 

stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 z póź. zm.). 

 



 
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferta powinna zawierać: 

1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę, 

2) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę. 

3) Wykaz osób – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę. 

4) Referencje firmy składającej ofertę 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego 

Neodynamic Sp. z.o.o. 

ul. Krótka 4, Tyniec Mały 55-040 Kobierzyce 

z dopiskiem: 

„Oferta na Budowę hali stalowej”, w wersji elektronicznej na adres mailowy 
k.dzwoniarek@neodynamic.pl  

w terminie do dnia 13/10/2017 r. do godziny 12:00 

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie oraz podpisana przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (zgodnie z postanowieniami aktualnego Krajowego 
Rejestru Sądowego, wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub osobę 

legitymującą się pełnomocnictwem udzielonym przez tą osobę (w takim przypadku do oferty należy 
dołączyć pełnomocnictwo). 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia niniejszego postępowania - zapytania ofertowego 
bez podania przyczyny.  

2)  Zamówienie dotyczy projektu pn. Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych 
dla potrzeb działu badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych 
proekologicznych maszyn energetycznych w firmie Neodynamic współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6) Okres związania ofertą wynosi 30 dni (termin liczony od daty, w której upływa termin składania 
ofert). 

 

10.  WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA 

OFERTOWEGO 

1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

3) Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

4) a. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania 
robót, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację 
zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią Przesuniecie może nastąpić maksymalnie o 

tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie 
robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi warunkami 

5) Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie 
robót bezpiecznie pod względem Bhp, w sposób prawidłowy, zgodny z umówiona technologia lub 
zasadami sztuki budowlanej. Jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się wystąpienie 
średniej dziennej temperatury niższej niż minus 15 C w zakresie robót zewnętrznych 
budowlanych. Średnia temperaturę WYKONAWCA ustala w ten sposób, że kierownik budowy 

dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 
Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki 
atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne 
deszcze, bardzo silne wiatry uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w 
ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne 
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warunki atmosferyczne WYKONAWCA niezwłocznie poinformuje ZAMAWIAJACEGO i dokona wpisu 

w dzienniku budowy. ZAMAWIAJACY ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za 
niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej. 

6) b. wystąpienia zdarzeń siły wyższej - o czas trwania przeszkody 

7) W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego „siła wyższa” jest to zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w 
wypadku maksymalnej staranności. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana 
do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania 
zaistnienia tego stanu. Obie Strony Beda zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie 
Umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. 

8) Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana będzie do niezwłocznego pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Obie 
strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim 
nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej. 

9) c. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze 
publiczne/administracyjne lub na wniosek Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji umowy, 

a) d. wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy 
podstawowej, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres 
niezbędny do realizacji w/w robót, 

b) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 

3. Wykaz osób – załącznik nr 3 

 

ZAMAWIAJĄCY  

 

 

………………………………… 

 



 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

Nr sprawy: ZO/2/2017 

 

Neodynamic Sp. z.o.o. 

Ul. Krótka 4, Tyniec Mały 

55-040 Kobierzyce 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dane Wykonawcy 

Pełna nazwa:  

Adres: 
   

ulica kod pocztowy miejscowość 

Dane 
kontaktowe: 

   

telefon fax e-mail 

NIP/VAT 
 Podatnik VAT:  TAK      NIE 

numer NIP Oświadczenie w sprawie podatku VAT 

Reprezentacja 

Wykonawcy: 

  

imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób  

uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy 
podstawa upoważnienia do reprezentacji 

Wykonawca wypełnia białe pola 

W odpowiedzi na do zapytanie ofertowe Zamawiającego, zgłaszamy przystąpienie do udziału w 
niniejszym postępowaniu na Budowę hali stalowej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nad 
realizacją zadania pn. Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb działu 
badawczo-rozwojowego produktów w postaci wysokosprawnych proekologicznych maszyn 

energetycznych w firmie Neodynamic w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
Na podstawie warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach do 
zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oferujemy wykonanie 
przedmiotowego zamówienia w cenie ryczałtowej brutto za całość przedmiotu zamówienia:  

 zł 

 

w tym …………. % podatek VAT w wysokości: 

 zł 

 
netto: 

 

 zł 

Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w 
załącznikach do niego i akceptujemy je bez zastrzeżeń; 

2)   w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3) zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie do 15/03/2018. 



 
4) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie krótszym od terminu 15/03/2018 o 

……………………. – proszę o wskazanie liczby tygodni – UWAGA! Kryterium oceny ofert!. 

5) uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego 
wykonania zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami  
i zasadami; 

6) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert, wskazanego w 
zapytaniu ofertowym; 

7) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy zawierającej 
pełny zakres przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w 
zapytaniu ofertowym, w miejscu i w czasie wskazanym przez Zamawiającego; 

8) cena podana w formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, kompletną, zawierającą wszystkie 
koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia i zostanie wprowadzona 
do umowy jako obowiązująca Strony przez cały okres realizacji zamówienia; 

9) spełniamy postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tzn. dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia posiadającymi odpowiedzenie 
doświadczenie, uprawnienia budowlane oraz przynależące do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa.  

10) wyrażamy zgodę na opublikowanie informacji z otwarcia ofert oraz wyników postępowania na 
stronie internetowej Zamawiającego/DIP i wysłania wyników postępowania do każdego 
Wykonawcy, który złożył ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe; 

11) wszystkie oświadczenia i informacje są kompletne i prawdziwe. 

 

 

 

Data : …………………… 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 



 
 

 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 

Nr sprawy: ZO/2/2017 

 

Neodynamic Sp. z.o.o. 

Ul. Krótka 4, Tyniec Mały 
55-040 Kobierzyce 

 
 

Nazwa Wykonawcy   

Adres Wykonawcy   

 

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam/my, że nie istnieją  pomiędzy nami a Zamawiającym wzajemne powiązania 
osobowe lub kapitałowe przez które rozumie się powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 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, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostaniu 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. 

 

 

 

 

 

Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

Nr sprawy: ZO/2/2017 

 

Neodynamic Sp. z.o.o. 
Ul. Krótka 4, Tyniec Mały 

55-040 Kobierzyce 

 
 

Nazwa Wykonawcy   

Adres Wykonawcy   

 

WYKAZ OSÓB 

biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, zdolnych do jego wykonania, posiadających 

odpowiednie doświadczenie, uprawnienia budowlane oraz przynależące do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

 Kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej 

Imię i nazwisko 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

 

Nazwa Izby, numer wpisu na 
listę właściwej Izby oraz okres 
obowiązywania 

 

Uprawnienia (rodzaj, nr i 
data), organ wydający 

 

Doświadczenie  
(w latach) w kierowaniu 
robotami  budowlanymi 

odpowiednio w branży 
konstrukcyjno - budowlanej 

 

Wykształcenie 

 

Informacja o podstawie 
dysponowania osobą 

 

 

 



 
Wykonawca zobowiązany jest do wpisania wszystkich wymaganych informacji. Wykonawca zobowiązany jest do 

dopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w stosunku 

do osób wskazanych w wykazie.  

 

 

Data : ……………………. 

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

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie 

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 


